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Uludağ Üniversitesi,  Türki-
ye’deki 181 üniversite arasında
127 proje başvurusu ile birçok
üniversiteyi geride bırakarak
14. sırada yer alma başarısını
gösterdi. 

Uludağ Üniversitesi’nin 
proje başarısı

Üniversitenin
vizyon 
projeleri
hazır

l Üst düzey yöneticilerle birlikte basın toplantısı
düzenleyen Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Görükle kam-
püsüne 3 yılda 250 milyon TL’lik yatırım yapılacağı
müjdesini verdi.
l 40. kuruluş yıldönümünde milat olacak çalışmaları
başlattıklarını belirten Rektör Ulcay,  Üniversiteyi örnek
bir yaşam merkezine dönüştürecek projelerin ağustosta
start alacağını kaydetti.

l Başbakanlığın onayladığı Öğrenci Yaşam Merkezi
projesine ilk kazma ağustos ayında vurulacak. Toplam
147 bin metrekare alan içerisine yapılması planlanan
Yaşam Merkezi’nin 2018’de öğrencilerin ve çalışanların
hizmetine açılması planlanıyor. Yaşam merkezinde, 3 bin
araçlık kapalı otopark, 200’e yakın işyeri, 7 adet sinema
salonu, bowling salonu, amfi tiyatro, 7 toplantı salonu,
öğrenci kulüp ofisleri ve depolar yer alacak. Yaklaşık 2
yıl içerisinde bitirilmesi planlanan proje, 4’ü bodrum kat
olmak üzere 6 kattan oluşacak.

İLK ONAY 
ÖĞRENCİ 

YAŞAM MERKEZİ’NE
Uludağ Üniversitesi’nin 
en prestijli projelerinin 

başında gelen 
Öğrenci Yaşam Merkezi’ne

Başbakanlık’tan onay geldi. 

Basın mensuplarının büyük ilgi gösterdiği toplantıda, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Tevfik Yücedoğru, Prof. Dr. Eray
Alper ve Prof. Dr. Mehmet Yüce ile Genel Sekreter Prof. Dr. İsmail Sağlam da hazır bulundu.
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Uludağ Üniversitesi Kariyer Uygulama
ve Araştırma Merkezi (KARMER),
öğrencilerin kariyer planlamalarına

yardımcı olmayı amaçlayan bir merkez olarak
hizmet veriyor. Bu kapsamda öğrencilere bi-
reysel danışmanlık hizmeti sunmakta, kamu
ve özel sektörden isimlerle CV hazırlama, iş
görüşmesi, yabancı dil öğrenme, yurtdışı eği-
tim fırsatları, çalışma hayatının öne çıkan
farklı boyutlarıyla ilgili işbirliği yaparak öğ-
rencileri bilgilendirme çalışmaları yürütüyor.

KARMER, özel sektör ile işbirliği içeri-
sinde öğrencilere staj imkânı sağlamanın yanı
sıra firmaların part time ve tam süreli çalışma
konusunda ihtiyaç duydukları nitelikteki öğ-
rencilere ve mezunlara ulaşarak onları sektöre
yönlendirmektedir. 

Uludağ Üniversitesi’nin en kapsamlı ve
geniş katılımlı kariyer etkinliği olan  “Kariyer
Fuarı” Kariyer Merkezi tarafından organize
edilmektedir.  “Kariyer Fuarı”na Türkiye’nin
sektörlerinde önemli ağırlığı olan firmalar ka-
tılmakta, söyleşi ve eğitimler gerçekleştiril-
mektedir. 

KARMER, öğrencilerin çalışma hayatına
yönelik farkındalıklarını artıracak programlar
konusunda da şehrin önde gelen kurumlarıyla
işbirliği içerisinde programlar düzenliyor.

Öğrencilerin 
kariyer koçu: KARMER
Kariyer planlamalarına yardımcı olan, bireysel danışmanlık hizmeti sunan ve çalışma hayatına hazırlayan
Uludağ Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARMER), adeta bir yaşam koçu gibi öğ-
rencilere destek veriyor.

Uludağ Üniversitesi Kari-
yer Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi,
üniversitenin en yoğun
hareketliliğin olduğu İİBF,
Mühendislik, Eğitim Fa-
külteleri’ne yakın bir
alanda açık ofis tarzında
dizayn edilmiş bir merkez.
İçerisinde toplantı odası ve
mini söyleşilerin gerçekleş-
tirilebileceği alanlarında
bulunduğu şık bir iç mi-
mari tasarıma sahip. Mer-
kez Müdürü Yrd. Doç.
Dr. Memet Zencirkıran,
merkez sekreteri ise Zuhal
Önal. ..
Merkezde, 
üç öğrenci de kısmi süreli
olarak çalışıyor.  

Günümüzde Türkiye’de üniversiteleşme oranı giderek artıyor. Yakın gelecekte 20’li
yaşlardaki gençlerin önemli bir bölümü üniversite diplomasına sahip olacak. Bu re-

kabetin büyük ölçüde artması anlamına geliyor. Bu nedenle öğrencilerin kariyer plan-
lamasında yönlendirici etkisi olan kariyer merkezleri, bütün dünyada giderek önem
kazanıyor. Üniversitemizde daha önce farklı birimlerin yürüttükleri kariyer faali-
yetleri iki senedir “Kariyer Merkezi” çatısı altında koordine ediliyor.

karmer.uludag.edu.tr/den...
3 Özgeçmiş nasıl hazırlanır? Nelere dikkat edilmeli?
3 Referans yazmanın altın kuralları...
3 Mülakatlarda en çok sorulan sorular...
3 Kariyer uzmanlarından iş bulma stratejileri...
3 Doğru CV nasıl hazırlanır?
3 İş görüşmelerine giderken dikkat edilecek şeyler...
3 Yeni mezunlara iş arama önerileri...
3 İş görüşmelerinde işveren neye dikkat eder?
3 İş yaşamında doğru iletişim nasıl kurulur?
3 Zam isteme stratejileri nelerdir?

KARMER Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Memet

Zencirkıran 

““
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Öğrenciler sektöre hazırlanıyor

Uludağ Üniversitesi Kariyer Uygulama ve
Araştırma Merkezi (KARMER) ile Türkiye
İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) işbir-

liğiyle, insan kaynakları yöneticileri, Uludağ Üni-
versitesi öğrencilerinin mesleki gelişimlerine destek
olup, mesleği tüm yönleriyle tanıtacak.

Bursa’daki insan kaynakları istihdamına katkı
sağlamak amacıyla Uludağ Üniversitesi’nin özel
sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği devam
ediyor. 

Geleceğin İK’cılarına eğitim
Bu kapsamda “Geleceğin İK’cıları” sloganıyla

yola çıkan KARMER ve PERYÖN Güney Mar-
mara Şubesi “İnsan Kaynakları Programı” ile İkti-
sadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik
Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi 2’nci ve 3’üncü
sınıflardan 30 öğrenciye, eğitimler verecek ve her
öğrenciye birer mentor atayacak.

Uludağ Üniversitesi ULUTEK Seminer Salo-
nunda gerçekleştirilen programın tanıtım toplan-
tısına PERYÖN Güney Marmara Şubesi Yönetim
Kurulu Başkanı Levent Özçengel, Yönetim Kurulu
Üyesi Emre Karababa ve Genel Sekreter Müge Va-
tansever, KARMER Merkez Müdürü Yrd. Doç.
Dr. Memet Zencirkıran ve öğrenciler katıldı.

Öğrenciler İK mesleğini tanıyacak
Toplantıda Uludağ Üniversitesi Kariyer Uygu-

lama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr.
Memet Zencirkıran projeyi çok önemsediklerini
belirterek, projenin öğrencilerin gelişimi açısından
önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Zencirkıran,
“Üniversite yönetimi özel sektör ve kent dinamik-
leriyle işbirliği konusuna özel önem ve büyük des-
tek veriyor. Bu bağlamda PERYÖN ile
gerçekleştirilen proje sayesinde öğrenciler özel sek-
törde kendi alanlarında başarılı yöneticilerle bir

araya gelme fırsatı sağlayacak. Öğrencilerimizin
insan kaynakları konusunda vizyonları genişleyecek
ve öğrencilerimize staj imkanları doğacak” dedi. 

Mesleğin kaynağı insan
Proje tanıtım toplantısında konuşan PERYÖN

Güney Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı
Levent Özçengel, İK mesleğinde çalışmaya hevesli
olanlara yardımcı olmaya çalıştıklarını anımsatarak,
“İK alanında çalışma hayatının diğer sektörlerinde
olduğu gibi çok büyük bir rekabet yok. Çünkü
bizim kaynağımız öncelikle insan. Amacımız sizin
İK ile ilgili genel bilgi sahibi olup, pratik yapma
şansı bulmanız ve kendi aranızda network olması.
Aynı şekilde iş hayatıyla, yani endüstriyle bir bağı-
nız olacak. İnanıyorum ki proje sonunda, sizler açı-
sından son derece faydalı sonuçlar ortaya
koyacağız. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum”
diye konuştu.

Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği
(BUSİAD) ile Uludağ Üniversitesi işbir-
liği ve TOFAŞ, Bosch ve Martur firma-

larının desteği ile hayata geçirilen Sertifikalı
Ar-Ge Personeli Yetiştirme Programı’nın bilgi-
lendirme ve tanıtım toplantısı Rektörlük A Sa-
lonu’nda gerçekleştirildi. 

Toplantı sonrası 2 Nisan 2016 günü Mete
Cengiz Kongre ve Kültür Merkezi’nde bir araya
gelen 30 öğrenci, ilk derslerine girdi.

Akademisyenlerin, iş dünyası temsilcilerinin

ve programa seçilen öğrencilerin katıldığı bil-
gilendirme ve tanıtım toplantısında; Uludağ
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Abdulvahap Yiğit, BUSİAD Yönetim
Kurulu Başkanı Günal Baylan, Uludağ Üniver-
sitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma
Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Şükrü Dokur,
Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Mü-
dürü Yrd. Doç. Dr. Memet Zencirkıran, Tek-
noloji Transfer Ofisi Proje Yönetim Uzmanı
Ömer Şendoğan ve TOFAŞ İleri Araştırmalar

Yöneticisi İsmail Durgun da hazır bulundu. 
Ar-Ge merkezi olan firmalarla yapılan ihti-

yaç analiz anketleriyle belirlenen eğitim konu-
ları, 13’ü temel, 9’u destekleyici toplam 21
başlıktan oluşuyor. 

Mühendislik Fakültesi  makine, otomotiv
ve endüstri mühendisliği bölümlerinde okuyan
30 öğrenci 44 gün boyunca 264 saat eğitim gö-
recek. İlerleyen dönemlerde tekstil ve elektro-
nik bölümü öğrencilerinin de programa dahil
edilmesi planlanıyor.

Ar-Ge personeli yetiştirme eğitimi başladı
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KYK’dan Karacabey’e modern yurt

TEDEV’den öğrenciye burs

Genç mühendisler
BUTGEM’de tecrübe

kazanacak

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK), Uludağ Üniversitesi
Karacabey Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencilerinin
kalabileceği modern bir yurt inşa ederek öğrenci kabu-
lüne başladı. Doğalgaz ısıtma sistemleri ve güneş enerji
panellerinin kullanıldığı yurtta öğrenciler için sosyal do-
natı alanları da yer alıyor

Tarım ve hayvancılık alanında Bursa’nın önemli il-
çelerinden birisi olan Karacabey’de 1995-96 yılları ara-
sında eğitime başlayan UÜ Karacabey MYO, öğrencilere
tarım ve hayvancılık konularında hem teorik hem de
pratik eğitimin en kalitelisini vermeyi hedefliyor. Bu an-
lamda öğrencilere sosyal ve akademik alanda üst seviyede
hizmet sunan okul yönetiminin girişimleriyle, KYK ta-
rafından beş yıldızlı otel konforunda bir yurt inşa edildi. 

Kız ve erkek öğrencilerin kalmaları için iki blok ve
bir yönetim binası ile şeklinde yapılan yurtta öğrencile-
rin her türlü ihtiyacı düşünüldü. Okula 400 metre me-
safede bulunan ve Nisan ayından itibaren öğrenci
almaya başlayan yurt, 360 öğrenci kapasitesine sahip.
Yurdun idari binasında yemekhane, kantin, seminer sa-
lonu ve idari birimler hizmet veriyor. Öğrencilerin kon-
foru için her şeyin düşünüldüğü kız ve erkek bloklarında
ise geniş öğrenci odaları, kütüphaneler, çamaşır ve ütü
odaları, eğitim salonları bulunuyor. Spor yapmak isteyen
öğrenciler için futbol ve basketbol sahalarının da bulun-
duğu yurtta, doğalgazlı ısıtma sistemleri ve güneş enerji
panelleri yer alıyor. 

UÜ Karacabey MYO Müdürü Prof. Dr. Mustafa

Tayar, üniversite olarak yeni yapılan yurdun kendileri
için de ayrı bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Yurdu
Karacabey’e kazandıran Kredi Yurtlar Kurumu yetkili-
lerine teşekkür eden Okul Müdürü Prof. Dr. Mustafa
Tayar, “Bizim ve öğrencilerimiz için gerçekten büyük bir
eksiklik giderilmiş oldu. Bizler okul yönetimi olarak bu-
rada öğrencilerimize en üst seviyede eğitim vermek ve
mezunlarımızı sektöre hazır hale getirmek için ciddi ça-
balar veriyoruz. Eğitim kalitesi sadece çok iyi ders ver-
mekle olmuyor. Bunu her açıdan mükemmel yapmak
gerekiyor. Bizim öğrencilerimiz her şeyin en iyisine layık.
Öğrencilerimiz ders dışında sosyalleşmek de istiyor. İşte
yurtta kalan ve bundan sonra kalacak öğrencilerimizin
bu ihtiyaçları karşılanmış olacak” diye konuştu.

Rektörlüğün başlattığı ‘Başarılı Öğrenci-
lere Burs’ kampanyası her kesimden
ilgi ve destek görmeye devam ediyor. 

Üniversite bünyesindeki fakülte ve meslek
yüksekokullarını başarılı öğrencilerin tercih
etmesi amacıyla başlatılan kampanyanın son
destekçisi Türkiye Eğitimi Destekleme Vakfı
(TEDEV)  oldu. 

İlahiyat öğrencisine burs
TEDEV, UÜ İlahiyat Fakültesi’ni tercih

edecek toplam 30 öğrenciye 500 ile 250 TL
arasında değişen burs vermeyi taahhüt etti. İki
kurum arasındaki anlaşma protokol ile imza
altına alındı.

Protokol imza töreninde konuşan Uludağ
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay,
kurum olarak başlattıkları başarılı öğrencilere
burs kampanyasına her kesimden büyük bir
ilgi ve destek olduğunu açıkladı. 

Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, burs proje-
sine destek olan Prof. Dr. İbrahim Hatipoğlu
ve TEDEV yöneticilerine şükranlarını suna-
rak, Uludağ Üniversitesi, her anlamda kendi-
sini daha yukarılara taşımak için çalışıyor.
Bizlere bu konuda destek verenlere teşekkür
ediyorum” dedi.

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Yöne-
tim Kurulu Üyesi ve TEDEV Yönetim Ku-

rulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Hatipoğlu ise
YÖK olarak bu tür burs anlaşmalarına destek
verdiklerini söyledi. Bursların ilerleyen dö-
nemde artarak devam edeceğini belirten Ha-
tipoğlu, “Şimdilik sadece ilahiyat fakülteleri
ile kısıtlı tuttuk. Gelecekte daha da kapsamlı
burs programlarına devam etmek için girişim-
lerimizi sürdürüyoruz” diye konuştu. 

Burs koşulları
Türkiye Eğitime Destek Vakfı (TEDEV),

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat
Programı’nı, ÖSYM’nin 2016-2017 eğitim
öğretim dönemi için yaptığı sınav sonucunda
kazanıp kayıt yaptırarak TEDEV bünyesinde
faaliyet gösteren İlmi İhtisas Merkezi’nde
(İLİM) barınmak ve eğitimi-öğretimi destek-
leyici seminer faaliyetlerine katılmak kaydıyla,
2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren
ek puanlı olarak ilk beş bine, ek puansız ola-
rak ilk on beş bine giren ilk on öğrenciye on
ay boyunca ayda 500 TL; ayrıca ek puanlı ola-
rak ilk on bine, ek puansız olarak ilk otuz bine
giren ilk on öğrenciye on ay boyunca ayda
250 TL burs verecek. Belirlenen şartlara uyan,
alttan dersi bulunmayan ve not ortalaması
3,20’nin üzerine bulunan öğrencilere verilen
burs desteği hazırlık sınıfı + 4 yıl boyunca
devam ettirilecek. 

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Eğitim Vakfı bünyesinde faa-
liyet gösteren Bursa Tasarım ve Teknoloji Geliştirme Merkezi
(BUTGEM) ve Uludağ Üniversitesi arasında “Otomotiv Eğitim

Protokolü’ imzalandı.
BTSO Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen törene; Uludağ Üniversitesi

Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Fahrettin
Gülener, BUTGEM Genel Koordinatörü Muammer Paşa, Uludağ Üni-
versitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulvahap Yiğit, Ulu-
dağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü
Başkanı Prof. Dr. Ferruh Öztürk ve akademisyenler katıldı.

Protokol kapsamında Uludağ Üniversitesi Otomotiv Mühendisli-
ği’nde okuyan öğrenciler, BUTGEM’de düzenlenecek olan eğitim prog-
ramlarına katılacaklar. Bir yıl sürmesi planan eğitimler, mühendis
adaylarına teorik bilgilerini uygulamaya dökme imkânı sunarken, aynı
zamanda öğrencilerin iş hayatına daha hazır bir biçimde adım atmalarını
sağlayacak.Protokol çerçevesinde ilk olarak Otomotiv Mühendisliği Bö-
lümü 2. sınıf öğrencileri ‘Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Eğitimi’
kursu alacak. 
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Uludağ Üniversitesi, Marmara Üni-
versitesi ve Akdeniz Üniversitesi
ortaklığında fen bilimleri öğret-

menlerinin GDO’lu besinler, nükleer
enerji ve genetik kopyalama gibi tartışmalı
bilimsel konuları nasıl öğreteceğine ilişkin
bir TÜBİTAK projesi başlatıldı.

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Sosyo-
bilimsel Konuların Öğretimi konusunda
Yetiştirilmesi: Bir Profesyonel Öğrenme
Topluluğu Çalışması (FESKÖK) adıyla
başlatılan TÜBİTAK 1001 projesinin yü-
rütücülüğünü Uludağ Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet
Kılınç yapıyor. Pprojede, Akdeniz Üniver-

sitesi’nden Doç. Dr. Mehmet Erdoğan ve
Marmara Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ser-
hat İrez’ın yanı sıra doktora öğrencileri de
çalışıyor. 

Uygulama üç ilde başlayacak
Fen öğretmenlerinin, günümüzde

henüz tartışmalı durumdaki sosyobilimsel
konuları öğrencilerine nasıl öğretmesi ge-
rektiğinin öğretileceğini projede, 5, 10
veya 30 saatlik anlat-dinle şeklindeki bir
hizmet içi eğitim yerine yaklaşık iki yıl sü-
recek sürdürülebilir bir profesyonel gelişim
planlanıyor. 

Projede Bursa, Antalya ve İstanbul il-
lerinden seçilecek birer ortaokulda (her

okulda 5 fen öğretmeni olmak üzere) pro-
fesyonel öğrenme toplulukları kurulacak.
Öğretmenler birbirlerinden öğrenecek, ha-
talar hakkında anında dönütler alacak ve
pedagojik inançları ile ilgili refleksiyonlar
yapacak. 

FESKÖK’te şu an sosyobilimsel konu-
ların öğretimi ile ilgili paydaşların katıldığı
bir öğrenme/öğretme çerçevesi geliştirili-
yor. Bu süreçte 10 fen öğretmeni, 5 fen eği-
timci akademisyen ve 3 öğretim programı
yapıcısı ile bu alanlarda çalışan bilim in-
sanları, mühendisler ve işverenlerin görüş-
leri alındı. Yani merkezden çevreye bir
politika yerine çevreden merkeze bir poli-

tika ile öğrencilerin edinmesi gereken ka-
zanımlar belirleniyor.

Öğretmenler için ‘weböğrenme’
Projede ayrıca, fen öğretmenlerinin

sosyobilimsel konuların öğretimini öğren-
mesi için bir WEBÖĞRENME platformu
kurulacak. Burada fen öğretmenleri için
sosyobilimsel konular ile ilgili geliştirilecek
modüllere ve bu modüllerin etkili kulla-
nımı ile ilgili pedagojik bilgilere ulaşılabi-
lecek. WEBÖĞRENME Türkiye'deki
tüm fen öğretmenlerinin ücretsiz ulaşabi-
leceği bir platform olacak. 

WEBÖĞRENME projesi website-
sinde (www.feskok.com) yayınlanacak.

Türkiye Bilimsel ve Teknolo-
jik Araştırma Kurumu
(TÜBİTAK), 2015 yılında

üniversitelere yaptığı akademik
destek istatistiklerini açıkladı. 

127 başvuruyla 14’üncü
Uludağ Üniversitesi,  Türki-

ye’deki 181 üniversite arasında
127 proje başvurusu ile birçok
üniversiteyi geride bırakarak 14.
sırada yer alma başarısını gösterdi.  

TÜBİTAK tarafından yayınla-
nan istatistiklere göre, 2015’te Ege

Üniversitesi 423, İstanbul Teknik
Üniversitesi 414, İstanbul Üniver-
sitesi 412 proje başvurusu ile ilk 3
sırayı paylaştı.

Ulcay: Hedef ilk 10’a girmek
‘3. Nesil Üniversite’ vizyonuyla

akademisyenleri teşvik etmek adına
bilimsel araştırmalara verilen des-
tekleri büyük oranda arttırdıklarını
belirten Uludağ Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, “Üni-
versite olarak 2014 yılında
TÜBİTAK’a 104 olan proje baş-

vuru sayısının, 2015’te 127’ye yük-
selmesi umut ve moral verici bir ge-
lişmedir. Tüm akademisyenlerimize
çalışmaları için teşekkür ediyorum.
Uludağ Üniversitesi olarak her
alanda Türkiye’nin ilk 10 üniversi-
tesi arasına girmeyi hedefliyoruz.
Bilimsel projeler alanında da per-
formansımızı arttırarak, hem sırala-
malardaki yerimizi yukarıya
taşıyacağız hem de ülkemize ve ken-
timize daha fazla değer üretme gör-
evimizi yerine getireceğiz” dedi.

Tartışmalı konuların çocuklara nasıl öğretileceğini
öğretmek için TÜBİTAK projesi

Uludağ Üniversitesi’nin
proje başarısı
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Uludağ Üniversitesi, yeni vizyonuna

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Yusuf Ulcay, basın toplantısı
düzenleyerek göreve geldikten

sonra yaptıklarını ve bundan sonraki hedef-
lerini anlattı. 

“Hepimizin Rektörü, Herkesin Üni-
versitesi” parolası ile ortak aklı esas alan bir
anlayışla üniversitenin 40. kuruluş yılında
yeni bir döneme milat olacak çalışmaları
başlattıklarını belirten Ulcay, “Master plan
hazırlayarak 2015-2035 yıllarını etap etap
planladık, Uludağ Üniversitesi’ni örnek bir
yaşam merkezine dönüştüreceğiz. 

Projelerini hazırladığımız ve temelini
atacağımız inşaatlarımızla kampüsümüzde
2016-2019 yıllarında özel bütçeden yakla-
şık 150 milyon TL’lik yatırım yapacağız.
Aynı dönem hibe yolu ile de 100 milyon
TL bina yatırımı gerçekleştireceğiz. Ağus-
tos ayında temel atmaya başlıyoruz” dedi.

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Yusuf Ulcay, üst düzey yöneticileriyle bir-
likte Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde bir
basın toplantısı yaptı. 

Emeği geçenlere teşekkür
Basın toplantısında ilk olarak hem bir

Bursalı olarak hem de üniversitenin ilk me-
zunlarından biri olarak; Uludağ Üniversi-
tesinin bugünlere gelmesinde emeği geçen
ve hizmet eden tüm yöneticilere, akademik
ve idari personele ayrı ayrı teşekkür eden
Rektör Ulcay, kendisi görevde olsun veya
olmasın, Uludağ Üniversitesi’nin 20 yılını
öngörerek yeni bir yapılanma başlattıkla-
rını bildirdi.

Hedef ilk 10’a girmek
Günümüz dünyasında nasıl ülkeler ye-

rine şehirler ön plana çıkıp yarışıyorlarsa,
eğitim dünyasında da küresel anlamda üni-
versitelerin yarıştığına işaret eden Rektör
Ulcay, üniversitelerin, kentlerine ve ülkele-
rine bilimsel çalışmalarla olduğu kadar eği-
tim turizmi yönüyle de yaptığı katkıya
dikkat çekti ve şöyle konuştu:

“Bizler de bu bakış açısıyla; nitelikli

insan kaynağı yetiştirme, vizyon oluşturma,
katma değer üretecek bilimsel projeler ge-
liştirme sorumluluğunu taşıyan Uludağ
Üniversitesi’nin kültür, turizm, tarih ve sa-
nayi kenti Bursa’mıza ve ülkemize daha
fazla değer katması gerektiği iddiasını or-
taya koyduk. Türkiye’nin en iyi 10 üniver-
sitesi arasına girebilmek için de uluslararası
düzeyde eğitim kalitesini yakalayan, bilim-
sel çalışmaların özgürce yapıldığı ve destek
bulduğu, toplumsal ve ekonomik alanlarda
katma değer üreten projelerin ortaya ko-
nulduğu bir ortam oluşturabilmek için
hemen harekete geçtik. Başlattığımız ve ha-
zırlıklarını sürdürdüğümüz söz konusu
projelerle; üniversitemiz birkaç yıl gibi
yakın bir zamanda çok daha farklı ve örnek
bir yaşam merkezine dönüşecek. Öğrenci
sayımızın ve kampüs alanımızın büyüklüğü
ile değil, bilimsel araştırmaların sayısıyla,
toplumsal ve ekonomik kalkınmaya katkı-
larıyla övündüğümüz bir geleceğe doğru
ilerliyoruz” dedi.

Uludağ Üniversitesi’nin bir dünya üni-
versitesi olabilecek bir potansiyel taşıdığına
inanarak, bu seviyeye çıkarabilecek viz-
yona, birikime sahip bir ekiple yoğun bir
çalışma dönemi yaşadıklarını anlatan Rek-
tör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, şöyle konuştu:

“Bizler 4 yıllık görev süremizi değil,

Uludağ Üniversitesi’nin gelecek en az 20-
25 yılını planlayarak yola çıktık. Üniversi-
temize bilimin ekonomik değere ve
toplumsal faydaya dönüştüğü, hem Ar-Ge
yapan hem proje üreten, sanayi ile işbirlik-
leri kuran '3. Nesil Üniversite' vizyonunu
belirledik. 3. Nesil Üniversite hedefimizi
‘Bilimden üretime, üretimden ekonomiye’
vizyonu oluşturuyor. Biliyor ve inanıyoruz
ki Türkiye’miz, eşiğinde olduğumuz ve ıs-
kalama şansımızın olmadığı 4. Sanayi Dev-
rimi’ni ancak 3. Nesil Üniversiteler ile
yakalayabilir. Biz de bu vizyonu gerçeğe
dönüştürmek için; düşünce ve teknoloji
üreten, ileri teknolojiyi kullanan ve transfer
eden bilimsel üretim merkezi olma yolunda
önemli reformlara imza atıyoruz.”

Yapılanlar ve hedefler
Kendine yeni bir ufuk belirleyen Ulu-

dağ Üniversitesini; ekosistemini tamamla-
mış kampüs yapısıyla en kaliteli
eğitim-öğretim imkânlarına sahip;  Ar-Ge
ve proje desteklerini arttırarak bilimsel ça-
lışmaları teşvik eden; bilim dünyasına hiz-
met etmenin yanı sıra, mezunlarıyla iş
dünyasının beklentilerine cevap verebilen;
nitelikli ve uluslararası öğrencilerin önce-
likli tercih ettiği;  son bir yılda 6500’e çı-
karılan yüksek lisans ve doktora yapan
öğrenci sayısını 1 yıl sonra 10.000’e, nihai

olarak ta 15.000’e çıkarmayı hedefleyen;
Teknopark ve TTO’da yeniden yapılanan;
kentiyle bütünleşmiş örnek bir akademik
merkez yapmak için hızlı ve etkin adımlar
attıklarını belirten Rektör Ulcay, “Bir yılı
geride bıraktığımız görev süremiz içinde,
ilk olarak kent dinamiklerimizin tamamı
ile bir araya gelerek düşünce ve beklentile-
rini aldık. İşbirliği alanlarımızı tespit ettik-
ten sonra da öncelikli olarak gördüğümüz
çalışmaları hemen başlattık. Planlı bir kam-
püs yapılanması için, üniversitemizin tari-
hinde bir ilk olma özelliği taşıyan master
planımızı tamamladık” dedi.

Teknopark’a mükemmeliyet merkezi
Bursa’daki AR-GE birimi bulunan şir-

ketleri ULUTEK’e çekebilmek amacıyla sa-
nayicilerimizle buluşarak görüş
alışverişinde bulunup beklentilerini aldık-
larını ve Teknopark’da Bilişim Mükemmel-
liyet Merkezi kurmayı hedeflediklerini
ifade eden Rektör Ulcay, bu konuda yap-
tıklarını şöyle özetledi:

“Özel sektörümüzle ortaklık kültürünü
hayata geçirdik. Bunun için bilimsel araş-
tırma projeleri yönergemizde değişikliğe
gittik. SANTEZ projelerindeki çalışma
modelini üniversitemizde de uygulamaya
başladık. Akademisyenlerimizle birlikte ça-
lışma yapan girişimcilerimizin 150 bin
TL’ye kadar olan araştırma projelerine üni-
versite olarak 1/3 oranında ortak oluyoruz.
Küçük ama etkin projelerde bu modeli kul-
lanmaya devam edeceğiz. Son bir yılda üni-
versitemizdeki araştırma projeleri için
yatırım hariç 12 milyon TL’lik mali destek
sağladık. Bunlar 40 yıllık üniversite tarihi-
mizde bu çapta ilk kez gerçekleşen uygula-
malardır.”

Kampüsteki 900 metrelik uçak pistini
1.500 m’ye çıkarıp yeniden düzenledikle-
rini de kaydeden Ulcay,  burada uçakları
test etme, eğitim uçuşları yapılacağı gibi,
sivil havacılığa da hizmet verileceğini söy-
ledi.

Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, hiçbir bedel almadan projeleri hazırlayan mimarlara ve UÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerine teşekkür etti. Rektör Ulcay, Uludağ Üniversitesi
Gelişim Master Plan Çalışması ve Lansman Animasyon Sunumunun Hazırlanması Projesini yapan Devingen Planlamadan Hasan Şahintürk’e; Mimarlık Fakültesi Ek Bina

Projesini yapan Tabanlıoğlu Firmasından Mimar Murat Tabanlıoğlu’na; Spor Bilimleri Fakültesi Projesini Yapan Demirdağlar Mimarlıktan Taner Demirdağlar’a; Merkezi Derslik,
Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri Yurt Binası Projesini yapan Piray Mimarlıktan Mimar Ufuk Toktaş’a; Rektörlük Binası, Yaşam Merkezi,
Kütüphane Ek Bina Projesini Yapan Sözüneri Mimarlıktan Yüksek Mimar Hasan Sözüneri’ye teşekkür belgelerini verdi.

Rektörden mimarlara teşekkür
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Fen Edebiyat Fakültesi’nin fen bölümlerinin eski binalarının yerine yapılacak yeni derslikler,
16 bin m2 kapalı alana sahip olacak. Uludağ Üniversitesi’nde kaynak israfına son verme dü-
şüncesiyle, tüm fakülte ve yüksekokullarında görülen ortak dersler ve ortak kullanılabilecek la-
boratuvarlar bu merkezde toplanacak. 

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Yusuf Ulcay, hayırsever işadamlarının ve
kurumların desteğini alarak, fakülte bina-

larının yenilenmesi, sosyal donatı alanlarının ve
ek eğitim merkezi inşaatlarına bir bir start verdik-
lerini söyledi. Ulcay’ın verdiği bilgiye göre 2015-
2019 döneminde;

lSabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji
Hastanesi ve İyi Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon
Merkezi açıldı. Merkezi Laboratuvar, Sağlık Yüksekokulu
yapılıyor.
lSosyal Yaşam Alanı, Cami, Rektörlük, Merkezi Derslik
ve Laboratuvar, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi,
Travma ve Yoğun Bakım Merkezi, Başhekimlik Binası,
Poliklinik Ek Binaları, Onkoloji Hastanesi, Lisansüstü
ve Doktora Yurtları, Spor Bilimleri Fakültesi, Atletizm
Pisti ve Tribünü, Mimarlık Fakültesi Ek Binası, Afet ve
Acil Durum Yönetimi Merkezi, Hasta Yakınları Oteli,
Kredi Yurtlar Kurumu İlave Yurt Binaları, Tekstil Mü-
hendisliği Bölümü ve Laboratuvarları, Çevre Mühendis-
liği Ek Binaları, Eğitim Fakültesi Dekanlığı ve Engelliler
Okulu, Su Sporları Merkezi yapılacak. Mennan Pasinli
Meslek Yüksek Okulu Mustafakemalpaşa’da Üniver-
siteye bağışlanan TJK yanında 75 dönümlük yeni
kampüse konuşlandırılacak, Mudanya Devlet Has-
tanesi yakınındaki Aydınpınar köyünün bağışladığı
212 dönümlük arazi üzerine geniş kapsamlı sosyal
tesis yapılacak.
l Diş Hekimliği Fakültesi’ni uygulamaya geçir-
mek için resmi müracaatlar yapıldı.
l Kampüs dışındaki fakülteler kampüse taşınacak.

l Gemlik’teki Denizcilik Yüksekokulu Denizcilik
ve Deniz Bilimleri Fakültesi olacak.
lUludağ Üniversitesi Rektörlüğü olarak, Tahkim
ve Arabuluculuk Merkezinin yönetiminde yer
alındı.
lUzay ve Havacılık Fakültesi kurulması için giri-
şimler tamamlandı.
lYeni Enstitüler kurulacak:Balkan Araştırmaları
Enstitüsü, Enerji Malzeme Enstitüsü, Osmanlı
Araştırmaları Enstitüsü, Kanser Enstitüsü...
l Kampüsüse yeni bağlantı yolları açılmaya baş-
landı. 

RAKAMLARLA BİR YILIN ÖZETİ

BÜTÇE YÜZDE 50 ARTTI-Uludağ Üniversitesi
bütçesi 2016’da bir yıl öncekine göre yüzde 33
oranında arttı. Özkaynaklar dışında kurumsal iş-
birlikleri sayesinde üniversiteye sağlanan proje
desteği de eklenirse bütçe yüzde 50 oranında art-
mış oldu.
AKADEMİSYENLERE KADRO- Görevdeki 1
yıllık süre içinde 13 kez akademik kadro ilanına
çıktık yaklaşık 490 akademik kadro hareketliliği
gerçekleştirildi. Bu kadroların 38’i dışardan
(Yrd.Doç., Doç., Prof.)diğer kadrolar da yüksel-
tilme bekleyen akademisyenler için kullanıldı.  
UÜ’YÜ SEÇEN ÖĞRENCİYE BURS- İlk defa
hayata geçirilen başarı bursu uygulaması ile Ulu-
dağ Üniversitesinin bölümlerine önümüzdeki yıl
yeni yerleşecek yeni öğrencilerden ilk 5’ine Fakül-
telerde 10 ay süre ile aylık 500 TL ve MYO’da da

aylık 400 TL burs temin edildi.  Öğrenciler oku-
dukları yıl tüm dersleri kalmadan geçer ve not or-
talamasını 4 üzerinden 2,5 ve üzerinde sağlarsa
bu burs miktarları okul süresince devam edecek.
Burs veren firmaların isimleri de bu yılki ÖSYM
kitapçığında yer alacak.  
BAŞARILI ÖĞRENCİYE EK BURS-Okuyan
öğrenciler de bölümlerinde derslerinden kalma-
dan not ortalamalarını 3,5 ve üstü bir derece ile
tamamlarlarsa, en yüksek 1 veya 3 öğrenciye 750
TL’lik başarı bursu verilecek.
KURUMLARLA PROTOKOL-Bir yıl içinde 50
kurum ve kuruluş ile bilimsel ve akademik işbir-
liği protokolü gerçekleştirildi. Bir yıl içinde aktif
olmayan işbirliği anlaşmaları da iptal edildi.-
Kampüsteki kültür ve sanat merkezlerinde 750
yüz etkinlik düzenledik.
GİRİŞİMCİLERE ÖNCÜLÜK- 10 girişimciye
TÜBİTAK 1512 programı sayesinde 1,5 milyon
TL’lik hibe desteği almasına öncülük ettik.
DEĞİŞİM PROGRAMLARI- Değişim prog-
ramlarından yararlanan öğrenci ve akademisyen-
lerde yüzde  yüz arttı.
ÜCRETSİZ KAHVALTI- 2000 öğrenci ve çalı-
şana her gün üniversitemiz yemekhanesinde üc-
retsiz kahvaltı ikramı gerçekleştirildi ve devam
ediyor.  Kütüphane 24 saat açıldığında burada
öğrencilere gece 24 den sonra ücretsiz aperatif
desteği yapılacak.
İFTAR YEMEĞİ- Ramazan ayında günde 2000
bin öğrenci ve hasta yakınına üniversitemiz ye-
mekhanesinde ücretsiz iftar verildi.

2016-2019 döneminde 250 milyon liralık yatırım

MERKEZİ DERSLİKLER
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Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, basın toplantı-
sında kampüsün 20-25 yılını planladıklarını
söyledi ve bu konuda yapılan çalışmaları an-

lattı.
Görükle Kampusü için bir nazım plan hazırlat-

tıklarını kaydeden Ulcay, kendi döneminden sonra
gelecek yöneticilerin de bu yapılanmaya uyması te-
mennisinde bulundu. 

Rektör Ulcay, 1975 yılında Üniversite planlanır-
ken 2000 yılı için 12 bin öğrenci hedeflediğini, oysa
2015 yılında öğrenci sayısının 48 bini geçtiğini, 3.
Nesil Üniversite vizyonuyla hareket eden yeni yöne-
timin ise 2035 yılı için 50 bin öğrenci öngördüğünü
söyledi. Öngörülere göre, Görükle kampusü 2035 yı-
lına kadar etap etap yenilenecek. Bugün hizmet veren
Tıp Fakültesi Hastanesi, modüler sistemle yenilene-
cek ve yeni hastaneler açılacak. Üniversitenin tüm fa-
külteleri, Görükle Kampusünde olacak. 

Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsünde 2019-
2035 yıllarını kapsayan vizyon planları şöyle.

(2019-2023):
“İç Hastalıkları Hastanesi, Sağlık Bilimleri Fakül-

tesi, Dil Eğitim Merkezi, Yabancı Diller Yüksek-
okulu, Hukuk Fakültesi, Ziraat Fakültesi Ek Binaları,
Uzay ve Havacılık Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,
İlahiyat Fakültesi, Endüstri Fakültesi Ek Binası, Aka-
demik ve İdari Personel Lojmanları, İnsan ve Toplum
Bilimleri Fakültesi, Kreş ve Anaokulu, Öğrenci Ye-
mekhanesi, İnşaat-Makine-Otomotiv Laboratuvar-
ları”

(2023-2027):
“İç Hastalıkları Hastanesi, Diş Hekimliği Fakültesi
ve Hastanesi, Veterinerlik Fakültesi Ek Binası, Uygu-
lama Oteli, 2. Kütüphane”
Dördüncü etap (2027-2031):
“Temel Tıp Bilimleri Binası, Genel Cerrahi (Organ
Nakli ve Anestezi) Hastanesi, Kardiyoloji (Kardiyo
Vasküler ve Göğüs Cerrahisi) Hastanesi, Küçük Cer-
rahi Branşlar, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sos-
yal Bilimler Enstitüsü, Müze (Arboretum ve
Herbaryum)”

(2031-2035):
“Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (SUAM) Ek
Binaları, Araştırma Merkezi Binaları, Kütüphane.”

Rektörlük binası proje önerisi...

Çocuk ve Kadın Doğum Hastanesi proje önerisi...

Merkez Kütüphane Yenileme ve
Okuma Salonları proje önerisi...

Spor Bilimleri 
Fakültesi 
proje önerisi...

Kampus yenileniyor
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Avusturya Innsbruck Üniversi-
tesi ile uzun süredir başarılı bir
şekilde yürütülen  “Secondos”

değişim programını ve Esasmus+ de-
ğişim programı gelişerek yaygınlaşı-
yor.

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Muammer
Demirel, İlahiyat Fakültesi Dekan
Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Murat Yurt-
sever, Uludağ Üniversitesi Secondos
Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Hikmet
Uysal’dan oluşan bir heyet, 4-10
Nisan 20016 tarihlerinde Innsbruck
Üniversitesi’ni ziyaret etti. 

Secondos kapsamında burs
Uludağ Üniversitesi heyeti, Inns-

bruck Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Märk Tilmann başkanlığındaki he-
yetle kapsamlı bir toplantı yaptı. Top-
lantıda, iki Üniversite arasında uzun

süredir sürdürülen işbirliğinin daha
da geliştirilmesi konusunda görüş bir-
liğine varıldı. Heyet,  Secondos Prog-
ramı kapsamında Uludağ
Üniversitesi’nden Innsbruck Üniver-
sitesine gidecek iki lisans öğrencisine
bir yıllık, bir doktora öğrencisine de
iki aylık araştırma bursu verilmesini
kabul etti.

Uludağ Üniversitesi ile yürütülen
“Secondos” sözleşmesinin başarılı bir
şekilde yürütüldüğü ortak görüşüne
varıldı ve sözleşmenin yenilenmesi
kararlaştırıldı. 
Secondos ve Erasmus yayılıyor
Innsbruck Üniversitesi Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Bernhard Fügensc-
huh çalışma ekibi ile Eğitim Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Muammer Demi-
rel, İlahiyat Fakültesi Dekan Yardım-
cısı Yrd. Doç. Dr. Murat Yurtsever  ve

Secondos Kurum Koordinatörü Yrd.
Doç. Dr. Hikmet Uysal’dan oluşan
heyet, yaptığı görüşmeler sonucunda,
Innsbruck Üniversitesi Katolik İlahi-
yat Fakültesi ve İslâmî İlimler Bö-
lümü ile Üniversitemiz İlahiyat
Fakültesi arasında Secondos değişim
programının yanısıra Erasmus+ an-
laşması yapılması konusunda görüş
birliğine vardı.

İİBF ile Erasmus+
Ayrıca, Innsbruck Üniversitesi

Politika Bölümü ile Üniversitesi İkti-
sadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ulus-
lararası İlişkiler Bölümü arasında da
Erasmus+ anlaşmasının yapılması ko-
nusunda mutabakat sağlandı.

Öğrenciler derse girdi
Alman Dili Eğitimi Anabilim Da-

lından ziyaret kapsamında Innsbruck
Üniversitesine giden 12 öğrenci Inns-
bruck Üniversitesi’nde derslere ka-
tıldı ve Avusturya Eğitim Sistemi
konusunda bilgi edindi.

Uludağ Üniversitesi İbrahim
Orhan MYO’da güz döne-
minde başarılı olan öğrenci-

lere yüksek onur ve onur belgeleri
verildi.

Yenişehir İbrahim Meslek Yüksek-
okulu’nda düzenlenen belge törenine
Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Bursa
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep
Altepe’yi temsilen Salih Şahin, Yeni-
şehir Belediye Başkanı Süleyman
Çelik, Rektör Yardımcıları Prof. Dr.
Tevfik Yücedoğru, Prof. Dr. Eray
Alper, Prof. Dr. Mehmet Yüce,  Rek-
tör Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Fikri
Pala, Orhan Holding Onursal Baş-
kanı İbrahim Orhan, MYO Müdürü
Dr. Serhat Ayas,  Senato üyeleri, öğ-
retim elemanları, personel ve öğren-
ciler katıldı. 

Törende konuşan Rektör Prof. D.

Yusuf Ulcay, Uludağ Üniversitesi’nin
25 yılını planladığını ve bunu iki
hafta sonra kamuoyuna açıklayacak-
larını söyledi.  Planı açıkladıktan
sonra eleştirileri ve görüşleri de ala-
caklarını belirten Rektör Ulcay, dün-
yadaki, Türkiye’deki ve Bursa’daki
değişimi göz önüne alarak yapılacak
bu gelişim sürecinde herkesin katkı
koymasını istediklerini bildirdi. 

MYO’larda tematik uygulama
Meslek yüksekokullarının ülkenin

kalkınmasındaki önemine dikkat
çeken Rektör Ulcay, YÖK’te yapılan
toplantılarda MYO’ların beklenen
verimliliğe ulaşamadığının saptandı-
ğını, 294 MYO’da bu kapsamda re-
vizyonlar düşünüldüğünü kaydetti.
Bu verim düşüklüğünde, MYO’ları
besleyen ortaöğretim kurumlarının
da payı olduğunu ifade eden Ulcay,

önlisans programlarında kendilerinin
de bazı farklı uygulamalar başlatacak-
larını bildirdi. Ulcay, Uludağ Üniver-
sitesi bünyesindeki 15 MYO’da
tematik uygulamaya geçeceklerini ve
okulların her birinin belli bir alanda
yoğunlaşacağını, bazı programların
kapanabileceğini, bazılarının da başka
ilçelere taşınacağını söyledi. Ulcay,
“Biz bu tematik uygulamayı yapma-
dığımız takdirde YÖK kapatacak”
dedi.

Yenişehir İbrahim Orhan MYO
Müdürü Dr. Serhat Ayas da meslek
yüksekokulunun kuruluşundan bu-
güne büyük gelişim kaydettiğini ve
artık kabına sığmaz hale geldiğini
söyledi. Ayas, Mahatma Gandi’nin
“Dünyada görmek istediğiniz değişi-
min kendisi olunuz” sözünü hatırla-
tarak değişimin önemine vurgu yaptı.

Konuşmaların ardından öğrenci-
lerden oluşan müzik grubu mini bir
konser verdi. Daha sonra,  Rektör
Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Büyükşehir
Belediye Başkanı adına Salih Şahin,
Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman
Çelik, Rektör Yardımcıları Prof. Dr.
Tevfik Yücedoğru, Prof. Dr. Eray
Alper ve Prof. Dr. Mehmet Yüce, 237
öğrenciye başarı belgelerini ve hedi-
yelerini verdi. 

Senato toplantısı Yenişehir’de
Törenin ardından Uludağ Üni-

versitesi Senatosu ve Yönetim Kurulu
MYO’da toplandı. 

Toplantı sonrasında ise Yenişe-
hir’de savunma sanayiine yönelik
stratejik parçaların üretildiği Makine
Freze Kalıp (MFK) tesislerinde ve İb-
rahim Orhan Çiftliği’nde inceleme-
lerde bulunuldu.

Avrupa üniversiteleri ile ilişkiler gelişiyor

Yenişehir İbrahim Orhan MYO’da
başarılı öğrencilere ödülleri verildi
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Kütüphane Haftası kapsamında Uludağ
Üniversitesi’nde düzenlenen “Kütüp-
hane” konulu ‘caps’ yarışmasında dere-

ceye girenler belli oldu.
52. Kütüphane Haftası kapsamında Kütüp-

hane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ta-
rafından kütüphane konusunda farkındalık
oluşturmak amacıyla düzenlenen ‘caps’ yarış-
masına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. 

Dereceye girenlere tablet bilgisayar
Yaklaşık 100 öğrencinin gönderdiği 217 ça-

lışma arasından ilk üçe giren ‘caps’ler belirlendi.
‘Kütüphaneye hiç gitmeyenin düşündüğü, gi-
denin gördüğü’ caps’i ile Adnan Dönmez bi-

rinciliği kazanırken, ‘Arkadaşım kütüphanede
yer ayır deyince ben’ caps’i ile Tuba Macun
ikinci, ‘Annemin gözünden kütüphane’ caps’i
ile de Serdar Ünal üçüncü seçildi. 

Dereceye giren öğrencilere tablet bilgisayar-
ları UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay ve Rek-
tör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce
tarafından verildi.

Kütüphaneye 50 bilgisayar müjdesi
UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, ödül tö-

reninde yaptığı konuşmasında Uludağ Üniver-
sitesi’nde başlatılan 25 yıllık vizyon
planlamasından kütüphanenin de faydalanaca-
ğını hatırlattı. Kampüste başlattıkları dönüşüm

hamlesine kütüphaneyi de dahil ettiklerini kay-
deden Rektör Ulcay, “Kütüphanemizi de hak
ettiği standartlara kavuşturmak için planlama-
larımızı yaptık. Çalışmalar artık bitti. Şimdi
projelerimizi hayata geçirmeye başlayacağız.
Kütüphanemiz de yenileme ve ek binalar yapıl-
ması suretiyle beklenen seviyeye getirilecek. Ay-
rıca üniversite olarak bin adet yeni bilgisayar
alıyoruz. Bunların 50 tanesini sizlere vereceğiz.
Çocuklarımız daha rahat internete ve bilgiye
ulaşabilecekler. Bunun dışında da iklimlen-
dirme çalışmalarına da destek verecek ve kü-
tüphanenin çok daha modern bir konuma
gelmesini sağlayacağız” diye konuştu.

Kütüphaneli ‘caps’le gülümsettiler, ödülü aldılar
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Hazreti Muhammed’in doğumunun 1445.
yıldönümü, Bursa İl Müftülüğü’nün orga-
nizasyonuyla Uludağ Üniversitesi’nde kut-

landı
Bursa İl Müftülüğü, “Hz. Peygamber, Tevhid ve

Vahdet” temalı Kutlu Doğum haftasını geleneksel
çadır etkinlikleriyle Uludağ Üniversitesi’nde kut-
ladı.   

Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsünde dü-
zenlenen etkinlikte Nilüfer Kaymakamı Mustafa
Kılıç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili
Muhsin Özlükurt, Uludağ Üniversitesi Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Tevfik Yücedoğru, Uludağ Üni-
versitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. İsmail Sağlam,
Bursa İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Ni-
lüfer Belediye Başkan Yardımcısı Adil Kayalıoğlu,
Nilüfer İlçe Müftüsü Mehmet Öztürk, Ak Parti İl
Başkan Vekili Alpaslan Yıldız, Diyanet Bursa Eği-
tim Merkezi Müdürü Muhammed Coşkun yer aldı. 

Etkinlik mehter takımının gösterileriyle ve Ni-
lüfer Organize Sanayi Cami İmam Hatibi Halit
İnci Tarafından okunan Kur’an tilavetiyle açıldı.

Açılış konuşmasını yapan Nilüfer Müftüsü
Mehmet Öztürk, 2015 yılında ‘Hazreti Peygamber
ve birlikte yaşama ahlakı’ ve bu sene de ‘Tevhit ve
Vahdet konusuyla 3.kez Uludağ Üniversitesi çadır
etkinlikleriyle kutlanan kutlu doğum haftasının ha-
yırlara vesile olmasını temenni etti.

Programda konuşma yapan Bursa İl Müftüsü
Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, bu yılki kutlu doğum
programının temasına dikkat çekti, “İslam kişinin
kendisiyle barışık olduğu gibi ailesiyle de bu huzuru
yaşamasını istiyor. Bugün toplumlarda var olan aile
içi huzursuzlukların temelinde bu beraberliği yaka-
layamama söz konusu. O halde sadece kendi iç
dünyamızda, yahut ailemizde, mahallemizde, şeh-
rimizde… Biz bu vahdeti yakalamak istiyorsak
önümüzde bir tek adres var o da insana bu dünya-

sını da ahiretini de mamur edecek prensipler sunan
İslam’a bakmak” dedi. 

Emin Ay, “Yüce Resul öylesine bir hayat yaşadı
ki, ahzab suresindeki ayetlerde sevgili peygamberi-
mizin bizlere müjdeleyen, uyaran vasfında söz ettiği
gibi onun her yönüyle müminler için bir örnek teş-
kil ettiğini, sarılabileceğimiz, tutunabileceğimiz en
güzel örneği olduğundan bahsediyor. Putlardan
medet uman cahiliye Arap toplumunda bir tek
Allah inancını önce hayatında sonra da etrafında
yaşayan bir Peygamber gönderildi. Kurduğu aile
yuvasında salih bir evlat, iyiliksever bir akraba, ne-
zaketli bir eş, merhametli bir baba, devlet idaresin-
deki adaleti ve sayamadığım birçok vasfıyla en güzel
örnek oldu” diyerek sünnet-i seniyyenin önemini
vurguladı.

Konuşmaların ardından protokol, Kutsal Ema-
netler’in ve BUSMEK sergisinin de yer aldığı ça-
dırları gezdi.

21 Nisan 2015 günü vefat eden, 
Uludağ Üniversitesi 

1992-2000 dönemi Rektörü, 
Tıp Fakültesi’nin emekli öğretim

üyesi, 
Bursa Bölge Devlet Senfoni 

Orkestrası’nın kurucularından 
Prof. Dr. Ayhan Kızıl’ı, 
ölümünün birinci yılında 

saygıyla anıyoruz. 
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Uludağ Üniversitesi 3. Rektörü
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