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Üniversite yönetiminden Başkent çıkarması

Senato’dan Alman 
Parlamentosu'na 
kınama

Çocuk hastalara kök
hücre nakli başladı

Üniversite’nin ‘yeni
nesil’ dondurması

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Tevfik Yücedoğru, Prof. Dr. Mehmet Yüce, Prof. Dr. Eray Alper, Genel Sekreter
Prof. Dr. İsmail Sağlam, Ankara temasları kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve Yurtdışı
Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) Başkanı Doç. Dr. Kudret Bülbül’ü ziyaret etti. (Haberi 3. sayfada)

“Tarihin hiçbir anında başımızı önümüze eğ-
dirmeyen aziz ecdadımızın hatırasına dil uzatarak
bizi mezalim yapmakla suçlayan ve mahkum et-
meye çalışan Almanya Parlamentosu'nun müte-
gallibe milletlerin 1915'i Osmanlıya zehir etme yılı
olarak anlaşmalarını Ermeni azınlığa zulümmüş
gibi gösterip, "tarihi parlamento salonlarında yaz-
maya kalkışma alışkanlıklarını" yok hükmünde
kabul ediyoruz.

Bilim insanları olarak tarihi ve tarihi vesikaları
bilimsel tartışmaya her zaman hazır olduğumuzu
ilan eder, milletimizin mahzun olmamasını, başı-
nın dik, alnının ak olarak yoluna devam edeceğini
Uludağ Üniversitesi Senatosu olarak kamuoyuna
duyururuz.”

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Akut Lenfoid Lösemi
(ALL) tedavisi görmekteyken hastalığı tekrarlayan 6 yaşındaki kız çocu-
ğuna, 9 yaşındaki kardeşinden toplanan kök hücreler, Çocuk Hematoloji
Bilim Dalı tarafından başarıyla nakledildi. (Haberi 4. sayfada)

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Süt ve Ürünleri Teknolojisi Prog-
ramı öğretim görevlisi ve öğrencileri, obezite sorununu göz önüne alarak
probiyotik ve prebiyotik içerikli "yeni nesil" dondurma üretti.

(Haberi 6. sayfada)

Ramazan boyunca
ücretsiz iftar yemeği
Bu yıl, Uludağ Üniversitesi Camii ve Müştemilatını Yaptırma ve Yaşatma
Derneği’nin organize edeceği iftar yemekleri,  Görükle Kampusu’ndaki
öğrenci yemekhanesinde ve Fethiye Kampusu’ndaki İlahiyat Fakültesi ye-
mekhanesinde verilecek.
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Sendikacılık Akademisi
5’inci mezunlarını verdi

Uludağ Üniversitesi ve Türkiye İşçi Sendikaları
Konfederasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen
‘Sendikacılık Akademisi’ 5. Dönem mezunlarını

verdi. Uludağ Üniversitesi’nden 14 öğretim üyesi tarafın-
dan 18 ayrı konuda verilen ve 144 saat eğitimi kapsayan
Sendikacılık Akademisi’nin 5. döneminin sonuna gelindi. 

Daha önce farklı üniversitelerde dört kez yapılan Sen-
dikacılık Akademisi, ilk kez Uludağ Üniversitesi ile ger-
çekleştirildi. 14 Mart-31 Mayıs 2015 tarihleri arasında
Uludağ Üniversitesi bünyesinde verilen ve 24 sendika üye-
sinin katıldığı akademinin mezuniyet töreni de yine Ulu-
dağ Üniversitesi’nde düzenlendi.

Sendikacılık Akademisi 5. Dönem Mezuniyet Töre-
ni’nde UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Türk-İş Genel
Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul
Kavlak, fakülte dekanları, akademisyenler ile sendika üye-
leri katıldı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Bir
üretim ve işçi şehri olan Bursa’da sendikamız ile ilgili bö-
lümlerimiz arasında yürütülen bu projenin başarı ile ta-

mamlanmış olmasından dolayı son derece memnuniyet
duyuyoruz. Yeni dönemde de yine aynı eğitimlerin veril-
mesi adına her zaman hazır olduğumuzun bilinmesini is-
tiyoruz” diye konuştu.

Kavlak: Bu akademi benim hayalimdi
Türk-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel

Başkanı Pevrul Kavlak ise yaptığı konuşmasında sendika-
cılık hayatına başladığı ilk günden itibaren böyle bir pro-
jenin hayalini kurduğunu söyledi. Kavlak, üniversitelerin
desteğini ve yardımını alamayan, bilimsel metodlardan
uzak hiçbir oluşumun tam olarak başarıya ulaşamayaca-
ğının da altını çizdi.

Programda Sendikacılık Akademisi Program Koordi-
natörü Prof. Dr. Yusuf Alper ve UÜ Çalışma Ekonomisi
ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serpil Aytaç
da program ve verilen eğitimler hakkında katılımcıları bil-
gilendirdi.

Konuşmaların ardından protokol tarafından sertifika
takdimi gerçekleştirildi.  Törenin sonunda kursiyeler hep
birlikte kep fırlattı.

‘Sendikacılık Akademisi’ne devam ederken hayatını kaybeden Ersoy
Yenizağra’nın sertifikası eşi ve çocuğuna teslim edildi.

Rektör Yusuf Ulcay, Ersoy Yenizağra’nın iki çocuğundan biri olan 11
yaşındaki Arda ile özel olarak ilgilendi. Büyüyünce futbolcu olmak isteyen
Arda’ya nasihatlerde bulunan Ulcay, “Büyüyünce ne yapmak istiyorsan
onu yap, ancak mutlaka bir de mesleğin olsun. Futbol oynamak isteyebi-
lirsin, fakat bunun yanı sıra eğitimine de devam etmelisin ki futbolu bı-
raktığın zaman yapabileceğin bir mesleğin olabilsin” dedi.

Babasının yerine aldı
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Uludağ Üniversitesi, mezun olduktan
sonra sıkıntı çekmemesi için öğrenci-
lerini özel bir programla iş hayatına

hazırlıyor. Bursa’daki firmalarla işbirliği yapan
Üniversite, bu amaçla verilen eğitimi tamam-
layan öğrencilere sertifikalarını verdi.

Uludağ Üniversitesi Kariyer Uygulama ve
Araştırma Merkezi (KARMER) ile Bilgide ve
Uygulamada Çeşitliliği Destekleme Derneği
(BUÇAD)’ın ortaklaşa düzenlediği “İş Haya-
tına Hazırlık Programı” tamamlandı.  Eğiti-
mini tamamlayan öğrencilere sertifikaları
Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, BUÇAD Baş-
kanı Başak Yeğin Biçer ve sektör eğitimcileri
tarafından verildi.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Yusuf
Ulcay, öğrencileri iş hayatına hazırlarken
BUÇAD ve firmalarla işbirliği yapmaktan
duyduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkür
etti.  Bundan sonra her dönem bu tür eğitim-

leri vereceklerini belirten Rektör Ulcay,  öğ-
rencilere seslenerek, “Babalar kapıyı açar ama
içerde oturmak çocukların marifetine bağlı-
dır. Sizler şanslısınız kapıyı bizler aralayarak
bir fırsat yarattık. Bazı fırsatlar tanınır ama
kullanıp kullanmamak, sizin bilgi, yetenek ve
becerinize bağlıdır. Bu şansları değerlendir-
menizi ve yaşadığınız topluma karşı sorum-
luluklarınızı unutmamanızı diliyorum” dedi.

BUÇAD Başkanı Başak Yeğin Biçer de,
“Üniversite mezunu olanlar hemen iş bulma
kaygısı ile iş tercihi yapıyor ve çoğunlukla
mutsuz ve verimsiz oluyor. Biz, bize bu top-
lumun verdiklerine karşı kendimizi sorumlu
hissedip üniversite mezunlarını sizi iş haya-
tına hazırlamak istedik. Amacımız iş haya-
tında katma değer üretin ülkemiz daha
aydınlık günlere gitsin. Biz size ne kadar des-
tek olursak topluma o kadar fayda sağlamış
oluruz” diye konuştu.

Yaklaşık bir ay süren eğitim, 8 farklı içerik
ve seansta gerçekleşti. 

BUÇAD’a üye özel sektör firmalarından
yöneticiler tarafından yerinde verilen eğitim-
lere mühendislik ve sosyal bilimler okuyan 40
öğrenci katıldı. 

Eğitim programında Aktaş Holding,
Coats, DJC, Coşkunöz, Enervis, Faveo Da-
nışmanlık, Grammer, Kaplam, Karsan, PPG,
Yeşim Tekstil, Zett firmalarından yöneticiler;
iş hayatında öğrencilerden beklentiler, yetkin-
lik bazlı işe alım süreci, satış yöneticiliği, satın
alma yöneticiliği, tedarik zincirinde yönetim,
kalite yönetimi, iş hayatında başarı için ge-
rekli boyutlar, iş hayatında karşılaşılan sorun-
lar gibi birçok konuda bilgi ve deneyimlerini
aktararak vizyon sundu. BUÇAD ayrıca,
programa katılan ve bu yıl mezun olmayan
bütün öğrencilere staj imkânı sağladı. 

Özel programla iş hayatına hazırlandılar

Üniversite üst yönetimi, çeşitli temas-
lar ve ziyaretler için Ankara’ya gitti.

UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Rek-
tör Yardımcıları Prof. Dr. Tevfik Yücedoğru,
Prof. Dr. Mehmet Yüce, Prof. Dr. Eray
Alper, Genel Sekreter Prof. Dr. İsmail Sağ-
lam, Ankara temasları kapsamında Türkiye
Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İs-
mail Kahraman, Kalkınma Bakanı Lütfi
Elvan ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplu-
lukları Başkanlığı (YTB) Başkanı Doç. Dr.
Kudret Bülbül’ü ziyaret ettiler.

AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şa-
hin’in de katıldığı ilk ziyaretini TBMM Baş-
kanı İsmail Kahraman’a gerçekleştiren
üniversite yönetimi, Meclis Başkanı Kahra-
man’a Uludağ Üniversitesi’nin yeni vizyonu
ve yürütülen projeler hakkında bilgi verdi.
Ardından Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’a
hayırlı olsun ziyaretinde bulunan üniversite
heyeti, bu yıl temeli atılacak projeler hak-
kında Bakan Elvan ile istişare ettiler. Son

olarak YTB Başkanı Doç. Dr. Kudret Bül-
bül’ü makamında ziyaret eden heyet, karşı-
lıklı görüş alışverişinde bulundu.

Ulcay: Projelere destek istedik
UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, ger-

çekleştirdikleri Ankara ziyaretinde Uludağ
Üniversitesi’nin yürüttüğü projeler ve önü-
müzdeki dönemde atacağı adımlar hakkında
bilgilendirme yaptıklarını açıkladı. 

2016 yılında temelini atacakları öncelikli
4 proje olduğunu hatırlatan Rektör Yusuf
Ulcay; “Kalkınma Bakanlığı tarafından büt-
çesi onaylanan Çocuk ve Kadın Doğum
Hastanesi, Merkezi Derslikler, Rektörlük ve
Kütüphane projeleri için Sayın Bakan Lütfü
Elvan’a teşekkürlerimizi sunduk ve projele-
rimizin nakit akışı hakkında istişarelerde bu-
lunduk. Uludağ Üniversitesi’nin 3. Nesil
Üniversite vizyonunu paylaştığımız TBMM
Başkanı Sayın İsmail Kahraman’ı da üniver-
sitemize davet ettik. İnşallah yeni akademik
yılda kendisini Uludağ Üniversitesi’nde mi-
safir ederek düzenleyeceğimiz konferansta

Sayın Meclis Başkanımızı akademik camia-
mız ve öğrencilerimizle buluşturacağız”
dedi.

YTB Başkanı Sayın Doç. Dr. Kudret
Bülbül’le de Türkiye’de ve üniversitemizde
öğrenim gören uluslararası burslu öğrenci-
lere yönelik ortak projeler gerçekleştirme
konusunu değerlendirdiklerini kaydeden
Ulcay: “Türkiye’de eğitim alacak tüm ya-
bancı öğrencilerin Türkçe öğretimi için YTB
aracılığı ile ULUTÖMER’in kullanılması ve
birlikte yapacağımız çalışmaları takip etmek
üzere de bir koordinatör atanmasını ele
aldık. Bizlere gösterdikleri yakın ilgi ve des-
tekleri nedeniyle Sayın Meclis Başkanımız,
Sayın Kalkınma Bakanımız ve Yurtdışı
Sayın YTB Başkanımız ile birlikte, AK Parti
Bursa Milletvekilimiz Sayın Hüseyin Şahin’e
teşekkürlerimi sunuyorum. Uludağ Üniver-
sitesi’nin lobisini daha da güçlendirerek
hem üniversitemizin hem de Bursa’nın ka-
zanması için elimizden gelen çabayı göster-
meyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Yönetimden Başkent çıkarması
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Çocuk hastalara kök hücre nakli

El Cerrahisi Bilim Dalı
akredite oldu

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, bir ilki
daha başardı ve çocuk hastalara kök hücre nak-
line başladı. 

Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı
Başkanı ve Çocuk Kemik İliği Nakil Ünitesi So-
rumlusu Prof. Dr. Adalet Meral Güneş başkan-
lığında Prof. Dr. Birol Baytan;  Anesteziyoloji
ve Reanimasyon Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr.
Hülya Bilgin, Doç. Dr. Melike Evim Sezgin;
Terapötik Aferez Teknik Sorumlusu Biyolog Ali
Gül, hemşireler Dilek Yalçın, Serpil Aksu Özü-
bek, Leyla Yüksel, Belgin Akbulut; Psikolog
Arzu Kantarcıoğlu ve Diyetisyen Elif Özke-
leş’ten oluşan ekip, ilk kök hücre naklini ger-
çekleştirdi.

Çocuk Hematoloji Bilim Dalı’nda, Akut
Lenfoid Lösemi (ALL) tedavisi görmekteyken
hastalığı tekrarlayan 6 yaşındaki kız çocuğuna,
9 yaşındaki kardeşinden toplanan kök hücreler
başarıyla nakledildi. 

Güney Marmara için tarihi gün
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk

Hematoloji Bilim Dalı Başkanı ve Çocuk
Kemik İliği Nakil Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr.
Adalet Meral Güneş, çocuklara yapılan kök
hücre naklini “Güney Marmara Bölgesi için ta-
rihi bir gün” olarak değerlendirdi.

Çocuk Hematoloji Bilim Dalı Başkanı ve
Çocuk Kemik İliği Nakil Ünitesi Sorumlusu
Prof. Dr. Adalet Meral Güneş, çocukluk ça-

ğında özellikle doğuştan gelen bağışıklık sistemi
hastalıklarında, çocukluk çağı lösemilerinde,
metabolik hastalıkların bir bölümünde ve be-
lirli kanserlerin tedavisinde artık kök hücre
naklini de uygulamaya başladıklarını belirterek,
“Bundan sonra Güney Marmara’da HLA doku
grubu uygun akrabalardan kök hücre nakille-
rini yapabileceğiz. Bu bölge için çok önemli bir
olay oldu. Çünkü daha önce hastalar başka şe-
hirlere gitmek zorunda kalıyordu. Bu da çok
zahmetli ve yorucu bir süreçti. Bu nedenle böl-
gemiz için tarihi bir gün yaşıyoruz” dedi.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yetiş-
kin hastalara kök hücre nakli ise yaklaşık 6 yıl-
dır yapılıyor. 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji
Anabilim Dalı El Cerrahisi Bilim Dalı, Federation of Eu-
ropean Societies for Surgery of the Hand (FESSH) tara-

fından akredite edildi. Böylece, Ortopedi ve Travmatoloji
Anabilim Dalı El Cerrahisi Bilim Dalı, Avrupa El Cerrahisi Der-
nekleri Federasyonu tarafından tanınan “el travma merkezi” haline
gelmiş oldu.

UÜ Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı El
Cerrahisi Bilim Dalı’nın akreditasyon belgesi 2015-2018 yılları
arasında  geçerli olacak. UÜ Tıp Fakültesi El Cerrahisi Bilim Dalı
ve Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr.
Tufan Kaleli, “El Cerrahisi”nin ülkemizde gelişmekte olan bir dal
olduğunu, bu alanda henüz yeterli sayıda uzmanın bulunmadığını
belirterek, “Ancak, Sağlık Bakanlığımızın açtığı yan dal sınavla-
rıyla uzman sayımız gittikçe artıyor. Bilim Dalımız, EMOT Has-
tanesi ile birlikte, Türkiye’de akredite olan ilk iki merkezden biri.
Bu, Üniversitemiz ve Tıp Fakültemiz için büyük başarıdır. FESSH
bünyesinde yaptığımız çalışmalar sonucu diğer merkezlerin de ak-
redite olmasında büyük rol oynadık. Uludağ Üniversitesi ile bir-
likte ülkemizde akredite olmuş 6 merkez bulunmaktadır. Akredite
edilmemizin, el cerrahisinin bölgemizde daha da tanınmasına, ge-
lişmesine, hizmet kalitesinin artmasına ve genç hekimlerin yan
dal tercihlerinde rol oynamasına katkıda bulunacağına inanıyo-
rum” dedi.

2018 yılına kadar geçerli akredi-
tasyonla,  El Cerrahisi Bilim Dalı,

Avrupa tarafından tanınan “el
travma merkezi” oldu
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Tıp Fakültesi Göz Hastalık-
ları Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Mehmet

Baykara, halk arasında göz tansi-
yonu veya karasu olarak bilinen ve
kalıcı körlüğe neden olabilen
“glokom”u, kesiksiz-dikişsiz bir
yöntem olan GATT cerrahisi ile
tedavi etmeye başladı.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Göz Hastalıkları Anabilim
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Mehmet Baykara, iki haftada
onbeş hastayı glokomdan kur-
tardı. Amerika’da 2014 yılında ya-
pılmaya başlanan ve GATT
cerrahisi olarak adlandırılan yön-
temi uygulayan Prof. Dr. Baykara,
diğer glokom (göz tansiyonu)
ameliyatlarından farklı olarak bu
yöntemde konjonktiva, sklera gibi
gözün dış yüzeyini örten tabaka-
lara yönelik herhangi bir kesi,
dikiş gibi işlem uygulanmadan,

göz tansiyonunu kontrol altına al-
dıklarını söyledi. 

Cerrahi uygulanan tüm hasta-
larda yeterli bir göz içi basınç dü-
şüşü sağlandığını ve ameliyata
dair herhangi bir olumsuzluk gö-
rülmemesinin bu yöntemi cazip
kıldığını kaydeden Prof. Dr. Bay-
kara, “Böylece hastaların daha
hızlı olarak iyileşip günlük haya-
tına dönmesi sağlanmaktadır. Bu
önemli gelişme, katarakt cerrahi-
sinde dikişli dönemden dikişsiz
yapılan ameliyatlara geçişte ol-
duğu gibi, GATT yöntemi de,
glokom cerrahisinde yeni bir dö-
nemin başlayacağına işaret olabi-
lir. Bu yöntem, uygun seçilmiş
hastalarda, hastaların göz tansi-
yonu ilacı kullanmaktan kurtul-
masına veya daha az ilaçla
tansiyon kontrolünü sağlayabile-
ceği için ümit vaat etmektedir”
dedi.

Göz tansiyonuna ‘dikişsiz’
ameliyatla çare

Otistik 
çocuklara
akademik

destek 
programı
büyük ilgi

gördü

Uludağ Üniversitesi, BTSO Eği-
tim Vadisi’nde hizmet veren
Baha Cemal Zağra Otistik Ço-

cuklar Okulu’nda eğitim niteliğini ve
işleyişini geliştirmek amacıyla öğretmen
ve öğrenci velileri için başlattığı eğitim-
leri tamamladı. Bir yıl boyunca 750
saat eğitim alan öğretmen ve veliler,
Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Yusuf Ulcay ile BTSO Yönetim Kurulu
Başkanı İbrahim Burkay’dan sertifika-
larını aldı.

BTSO Eğitim Vadisi’ndeki Baha
Cemal Zağra Otistik Çocuklar Oku-
lu’nda düzenlenen törende konuşan
Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay yaptığı
konuşmada,  kentte yaşayanların yaşam
kalitesini yükseltmek amacıyla akade-
mik destek vermeyi bir sosyal sorumlu-
luk kabul ettiklerini, bu amaçla özel
eğitimdeki çocukları ilgilendiren bu
projenin içinde yer aldıklarını söyledi.
Projenin yeni dönemde de yürütülmesi
konusunda yoğun talepler geldiğini
kaydeden Rektör Ulcay, bu alandaki ih-

tiyacı gördükten sonra Eğitim Fakültesi
bünyesinde bir Özel Eğitim Uygulama
ve Araştırma Merkezi açılması için ça-
lışma başlattıklarını bildirdi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İb-
rahim Burkay da, böyle bir proje gün-
deme geldiğinde yapılacak işin çok
önemli olduğunu gördüklerini belirte-
rek, “BTSO olarak eğitimin her zaman
yanında olduk ve bugüne kadar eğitime
200 milyon liraya yakın desteğimiz
oldu. Şu an içinde bulunduğumuz ‘eği-
tim vadisi’ kompleksi de dahil birçok
eğitim yuvasını yaparak Milli Eğitim’e
devrettik. Binaları yapmak kadar eği-
timlerine katkı koymak da önemliydi
ve biz olaya bu açıdan yaklaşıyoruz.
Uludağ Üniversitesiyle birçok eğitim
projesini başlattık ve yakında Bursa Ba-
rosu ile suç ve suça eğilimli çocuklarla
ilgili bir eğitim projesine başlayacağız.
Toplumun refahının yükselmesini isti-
yorsak toplumun her kesimini eğitim
süreçlerinden yararlandırmak gerekir,
sağlıklı nesiller başka türlü yetiştirile-

mez. Toplumumuzun bir parçası olan
özel çocuklarımızı eğitmek ve onların
da mutlu olmalarını sağlamak için her
türlü zemini yaratmaya Oda olarak
devam edeceğiz” dedi.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Muammer Demirel, özel eğitime yöne-
lik ilk kez böyle bir proje yürüttüklerini
ve başlangıçta bazı tereddütleri oldu-
ğunu ifade ederek, “Eğitimin sonunda
çok yararlı olduğunu gördük ve katı-
lımcıların beklentilerinin karşılandığını
belirledik. Bu da bizi eğitimleri sür-
dürme konusunda daha da motive etti.
Üniversitemizde Özel Eğitim Uygu-
lama ve Araştırma Merkezi açtığımızda
eğitimin niteliğini daha da ileri boyuta
taşıyacağız” dedi.

BTSO Eğitim Vadisi Baha Cemal
Zağra Otistik Çocuklar Okulu Mü-
dürü Mustafa Erkal Çınar da, projeyle
okuldaki eğitimin daha da verimli hale
getirildiğini ifade etti. Konuşmaların
ardından eğitim alan öğretmenlere ser-
tifikaları verildi. 
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Yeni nesil dondurma:

Uludağ Üniversitesi Tek-
nik Bilimler Meslek
Yüksekokulu Süt ve

Ürünleri Teknolojisi Programı
öğretim görevlisi ve öğrencileri,
obezite sorununu göz önüne
alarak probiyotik ve prebiyotik
içerikli "yeni nesil" dondurma
üretti.

Uludağ Üniversitesi Teknik
Bilimler Meslek Yüksekokulu
Süt ve Ürünleri Teknolojisi
Programı Öğretim Görevlisi
Dr. Engin Yılmaz, Bilimsel
Araştırma Projesi kapsamında
başlattıkları “Probiyotik ve pre-
biyotik (simbiyotik) kullanıla-
rak yeni nesil dondurma
üretimi” projesinin ilk ayağını
tamamladı. 

Ünido için patent süreci
Türkiye’de henüz ticari ola-

rak üretilmeyen yeni nesil don-
durmayla bağışıklık sistemini
güçlendirmeyi, hastalık riskini
azaltmayı ve aynı zamanda
damak tadını da korumayı he-
deflediklerini belirten Dr.
Engin Yılmaz, bundan sonraki
aşamada Uludağ Üniversitesi
adına patent alıp, dondurmayı
“Ünido” adıyla ticarileştirmeyi
planladıklarını söyledi.

Dondurmanın, her mev-

simde ve her yaştan kişi tarafın-
dan sıklıkla tüketilen bir gıda
olması dolayısıyla çalışmala-
rında bu ürünü tercih ettikle-
rini belirten Yılmaz, şöyle
konuştu:

Simbiyotik dondurma
"Yaz aylarında en çok tü-

kettiğimiz ürünlerden biri don-
durmadır ve 6-7 ay kadar uzun
bir süre tüketilen bu ürünün
insanlara hem keyif hem de sağ-
lık kazandırması düşüncemizin
çıkış noktası oldu. Projemizde
dondurmamızın probiyotik bir
ürün olmasını istedik. Probiyo-
tik, insan vücudunda bağırsak-
larda bulunan faydalı
mikroorganizmalardır. Bu fay-
dalı mikroorganizmalar bağır-
sak florasında bulunur ve
floranın çoğunluğunu oluştu-
rurlarsa patojen bakterilerin o
bölgede tutunmalarını da en-
gellerler.  Sindirim sistemine
alınan probiyotik mikroorga-
nizmaların bağırsaklarda kala-
bilmesi için onlara bir besin
lazım o nedenle probiyotiklerin
besin kaynağı olan prebiyotik
lifleri de dondurmamıza ekle-
dik. Ürünümüzü probiyotik ve
prebiyotiklerin kullanıldığı bir
ürün olması itibariyle 'simbiyo-

tik' olarak da nitelendirebiliriz."
Sağlığa yararlı
Probiyotik mikroorganiz-

maların, ürettikleri kimyasal-
larla bağışıklık sistemi
hücrelerini uyardığını ve sayıca
artışlarını sağlayarak hastalık-
lara karşı vücut direncini artır-
dığını dile getiren Yılmaz, bu
açıdan bakıldığında dondurma-
nın, çocuklar, yaşlılar ve özel-
likle alerji problemi olan
bireyler için önem taşıdığını an-
lattı. 

Yılmaz, bu mikroorganiz-
maların en önemli faydalarının,
kabızlık nedeniyle bağırsaklarda
oluşan yaralanmaların önlen-
mesi ve bu yaraların kronik so-
nuçları olan kolon kanseri
riskini ortadan kaldırması oldu-
ğunu vurguladı.

Grafikçilerden marka ve
tanıtım desteği
Bilimsel Araştırma Projesi

kapsamında dondurmayı Süt ve
Ürünleri Teknolojisi Programı
üretirken,  marka ve tanıtım ça-
lışmalarını da Grafik Tasarım
Programı öğrencileri yaptı. Öğ-
renciler, ürettikleri dondurmayı
okulun bahçesinde açtıkları
stantta tanıtarak, konuklara
ikram etti.

Teknik Bilimler MYO öğrencileri ve öğretim görevlileri,  yürüttükleri bir
proje kapsamında probiyotik ve prebiyotik içerikli yeni nesil 

dondurma üretti.  Bundan sonraki aşama, dondurmanın patentinin
alınması ve ticarileşmesi...

Ü N İ D O
Bebek sahibi olduğunda yaşadığı sıkıntılardan yola çıkan

Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek-
okulu Öğretim Görevlisi Basri Kul, öğrencisiyle bir-

likte "akıllı beşik cihazı" tasarladı. Kul'un patentini aldığı
"akıllı beşik cihazı" ile bebeğin neden ağladığı tespit edilerek
ebeveynine bildiriliyor.

Beşiğe bağlanan cihazla bebeğin sesi sürekli takip ediliyor.
Cihaz, bebek ağlamaya başladığında önce ağlama şeklini tespit
ediyor. Buna göre de bebeğin hangi durumda olduğunu he-
saplayan cihaz, ekran üzerinden ebeveyne bebeğin acıktığı,
anne şefkatine ihtiyaç duyduğu, uykusu geldiği yönünde bilgi
veriyor.

Beşiğin fonksiyonlarını iyileştirmek, bebeği rahatlatmak
ve özellikle bebeklik dönemindeki stres seviyesini düşük tut-
mak amacıyla tasarlanan cihaz, aynı zamanda bebeğin yastı-
ğına yerleştirilen bir birim sayesinde sürekli ölçüm yaparak
ateşi yükseldiğinde uyarı veriyor. Sistemi, öğrencisi Egemen
Polat ile geliştiren ve patentini alan Kul, cihazın üretilmesi
için yatırımcı bekliyor.

Şefkat istiyorsa anne sesi
Kul, yaptığı açıklamada, bebeklerin sorunlarını ağlayarak

ifade etmesinden yola çıkarak ağlama sesinden durumları
hakkında bilgi elde etmeyi amaçladıklarını söyledi. Cihazın,
bebeğin ağlaması sırasındaki ses değişiminden ve yapısındaki
farklılıklardan yola çıkarak 4 temel kriter belirlediğini dile ge-
tiren Kul, şöyle konuştu: 

"Cihaz sayesinde bebeğin aç olduğunu, anne şefkatine ih-
tiyaç duyduğunu, uykusunun geldiğini ya da konforunun ye-
rinde olmadığını tespit edebiliyoruz. Anne şefkatine ihtiyacı
olduğu taktirde önceden cihaza kaydedilmiş pışpışlama ya da
ninni şeklindeki anne sesi, bebeğe dinletiliyor. Mesela, beşiğin
içine oyuncağı düşmüş ve bebeğe rahatsızlık veriyordur. Bunu
da yine bebeğin ağlama yapısından tespit edebiliyoruz. Açlık
durumunda da bebeklerde ağlama şekli değişiyor. Bu ses ya-
pısındaki farklılıkları tespit ederek, ebeveynleri yönlendirmek
istiyoruz."

Kul, bebeğin yastığının içine başına yakın bir pozisyonda,
onu rahatsız etmeyecek şekilde ve yumuşaklıkta bir sıcaklık
ölçer de yerleştirdiklerini belirterek, "Bununla bebeğin ateşini
ölçüyoruz. Çünkü bebeklerin 6 yaşına kadar ateşinin yüksel-
mesi, ciddi bir sorun ve bu durum, ileri yaşlarda çok ciddi
hastalıklara sebebiyet verebiliyor" ifadelerini kullandı. Kul,
cihaz sayesinde internet üzerinden bebeğin takip edilebilece-
ğini de belirtti.

“Gerekli altyapıyı oluşturuyouz”
Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Kara-

han ise 3. Nesil Üniversite hedefi kapsamında öğrencilerle ve
öğretim elemanlarıyla bilime yönelik faaliyetleri artırma gay-
reti içinde olduklarını dile getirerek, “Uygulamaya yönelik
çalışmaların artarak devam etmesi için gerekli altyapıyı oluş-
turmak, öğrencilerimizi yeniliklere açık hale getirmek için ça-
lışıyoruz" dedi.

Öğrencisiyle birlikte 
‘akıllı beşik’ tasarladı
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Uludağ Üniversitesi Teknik Bilim-
ler Meslek Yüksekokulu Grafik
Programı son sınıf öğrencileri,

bitirme projeleri kapsamında yarattıkları
markalarıyla kendilerini reklam sektö-
rüne tanıttı. Reklam sektörünün temsil-
cilerinden ve hocalardan oluşan jüri,
markaları isminden logosuna, kurumsal
çalışmalarından ambalaj çözümlerine,
reklam uygulamalarından promosyon
ürünlerine kadar değerlendirdi.  Jüri, tek
tek dolaştığı stantlarda, yöresel ürün
markası “Yüno El Örgü Yünleri”ni birin-
ciliğe layık gördü.

İki yıllık eğitimini tamamlayan Tek-
nik Bilimler Meslek Yüksekokulu Grafik
Programı öğrencileri, reklam ve tanıtım
sektörünün ara elemanı olmaya hazır ol-
duklarını, yarattıkları ve tanıttıkları mar-
kalarla gösterdi.

Tasarım Bölüm Başkanı Yrd. Doç.
Dr. Mehtap Sağocak’ın yürütücülüğünde
gerçekleşen projelerde bu yıl da Bursa
Reklamcılar Derneği aracılığıyla Bur-
sa’daki önemli ajanslarla işbirliğine gi-
dildi, her grup, bir ajansın koçluğunda

bitirme projelerini geliştirdi. Öğrenciler
bu yıl ayrıca, marka tanıtımlarının bir
ayağında bir sosyal sorumluluk projesi de
üretti. 

UÜ Teknik Bilimler MYO Müdürü
Prof. Dr. Mehmet Karahan, bu yıl 13.
dönem mezunlarını veren programın,
grafik uygulamalar konusunda yetkin ara
eleman yetiştirdiğini ve aynı zamanda ta-
sarım, reklamcılık, ambalaj, illustrasyon,
web uygulamaları, dijital fotoğrafçılık,
gibi pek çok alanda da teorik bilgi ve
pratik beceriyle donatıldığını söyledi. 

İş sahası çok
Karahan, Bursa, ilçeleri ve yakın ille-

rin grafik sektöründeki eleman ihtiyacını
gideren mezunların reklam ajanslarında,
matbaalarda, yayınevlerinde, gazete ve
dergilerde, fotoğraf stüdyolarında,  görsel
iletişim alanında hizmet veren her türlü
medya ortamında çalıştığını kaydetti.

Bölüm hocaları ve sektör temsilcile-
rinden oluşan jüri, 14 proje arasında de-
ğerlendirme yaptı. Değerlendirmeler
sonunda en yüksek nota göre sıralama
şöyle oldu:

Oluşturdukları markalarla mezun oldular

1-Yüno el örgü ipleri
2-Harmanyolu baharat
3-Ünido dondurma
4-Bukalemun boya
5-Teana detoks çayı
6-Afilli çorap 
7-Bulça tohum

8-Almondi bademli çikolata
9-Haki erkek bileklikleri
10-Capsulen kahve
11-Osmacuun (Osmanlı macunu)
12-Lezital domates sosları
13-Komfesto (komposto)
14-A’zam dibek kahve
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Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Uludağ Üniversite-
si’nin bir yıl boyunca 17 ilçede çevre sorunlarının

belirlenmesi amacıyla düzenlediği ‘İlçeler Çevre Sorun-
larını Belirliyor’ isimli projenin son çalıştay toplantısı,
Merinos Atatürk Kongre Merkezi’nde yapıldı. 

Hüdavendigar Salonu’ndaki çalıştayın açılış konuş-
masını gerçekleştiren ve değerlendirmelerinde Büyükşe-
hir Belediyesi’nin çevre konusunda yaptığı yatırımlara
değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, tam
anlamıyla temiz çevre için başta kamu kurum ve kuru-
luşları olmak üzere herkesin elini taşın altına koyması
gerektiğini söyledi. 

“Birlikte verilen mücadele başarıyı getirir” 
Çalıştayın açılışında söz alan Büyükşehir Belediye

Başkanı Recep Altepe, ‘İlçeler Çevre Sorunlarını Belir-
liyor’ isimli projeye ve Büyükşehir Belediyesi’nin çevre
konusunda gerçekleştirdiği yatırımlara değindi. Doğal
kaynakların doğru kullanılmasının, çevreye karşı duyarlı
yaklaşmanın ve kirlilikle mücadele etmenin sürdürüle-
bilir çevre için en önemli adımlar olduğunu kaydeden
Başkan Altepe, çevre kirliliğine karşı herkesi birlik ol-
maya davet etti. Bugün tüm dünyanın küresel ısınma,
çölleşme ve kuraklık gibi insanlığın geleceğini tehdit
eden etkilere neden olan çevre kirliliğine karşı büyük bir
mücadele verdiğinin altını çizen Başkan Altepe, ancak
birlik içerisinde verilen mücadeleyle daha sağlıklı ve
temiz bir çevrede yaşanabileceğini ifade etti. 

17 ilçenin çevre röntgeni çekildi
Konuşmasında ‘İlçeler Çevre Sorunlarını Belirliyor’

isimli projeye de değinen Başkan Altepe, çözüm öneri-
lerinin geliştirilerek kurumsal çalışmalara yön verilmesi
amacıyla böyle bir çalışmayı gerçekleştirdiklerini söyledi.
Uludağ Üniversitesi’yle yapılan işbirliği ile ilk olarak
coğrafik ve demografik olarak farklı özelliklere sahip
olan 17 ilçede çevre sorunlarının yerinde tespit edilme-
sini sağladıklarını söyleyen Başkan Altepe, bu amaçla
proje kapsamında tüm ilçelerde ilgili yetkililerin de ka-

tıldığı çalıştaylar düzenlediklerini ifade etti. Çalıştaylarda
katı atıktan su kirliğine, hava kirliliğinden görüntü kir-
liliğine kadar 17 ilçenin çevre sorunlarının hazırlanan
soru formları üzerinden tartışılarak ortaya çıkartıldığını
belirten Başkan Altepe, “Belirlenen çevre sorunlarının
çözümü noktasında katılımcıların görüşleri de alındı.
Çalıştaylarda çıkan sonuçların değerlendirileceği bu top-
lantının faydalı olmasını diliyorum” dedi. 

“Daha güzel bir Bursa bırakmak isyoruz”
Çalıştayın açılışında konuşan Uludağ Üniversitesi

Rektörü Prof.Dr. Yusuf Ulcay ise projenin kamu kurum

ve kuruluşlarının çevreye duyarlı üretim ve ülkenin bü-
yüme hedeflerine katkı koyulması anlamında stratejik
bir adım niteliği taşıdığını ifade etti. Üniversite olarak
biyolojik çeşitliliğin korunduğu, doğal kaynakların akılcı
yaklaşımlarla tüketildiği, çevreye dost sanayileşmenin ve
planlı kentleşmenin esas alındığı bir gelenek için benzer
çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Prof.Dr.
Ulcay, “Bizden sonraki nesillere daha yaşanabilir bir
Bursa ve daha güzel bir Türkiye bırakmak istiyoruz. Pro-
jeye katkı koyan herkese teşekkür ediyorum” diye ko-
nuştu. 

Türkiye’nin en önemli üretim başkentlerinden
birisi konumundaki Bursa’da yeşil sanayiyi yay-
gınlaştırmak için çalışmalarını sürdüren BTSO,

Çevre Haftası’nda Türkiye’ye örnek bir işbirliğine
imza attı. 

Bursa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Uludağ Üni-
versitesi ve Organize Sanayi Bölgelerinin destekleriyle
‘Bursa Temiz Üretim İşbirliği Protokolü’ imzalandı.

Hilton Otel’de düzenlenen programa, Antalya Val-
liği’ne atanan Bursa Valisi Münir Karaloğlu, Bursa Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, BTSO
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, UÜ Rek-
törü Prof. Dr. Yusuf Ulcay ve 21 OSB’nin başkan ve
yöneticileri katıldı.

Türkiye’de bir ilk
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay,

çevre kaygılarının her geçen gün arttığı dünyada sür-
dürülebilir bir dünya ve küresel iklim değişikliği teh-
didine karşı birlikte hareket ederek, çözüm aradıklarını
hatırlattı. Bursa iş dünyası olarak bu vizyonla harekete

geçirilen Yeşil Büyüme Projesi kapsamında tüm sanayi
kuruluşlarını kapsayacak bir protokolle Türkiye’yi he-
deflerine taşıdıklarını hatırlatan Burkay, Bursa’nın çev-
reye duyarlı büyümesine öncülük etmek adına sanayi
bölgeleriyle birlikte Türkiye’deki ilk kez böyle bir pro-
tokole imza atıldığını söyledi.

“Bu sinerji kenti geleceği taşıyacak”
Bursa Valisi Münir Karaloğlu, protokolün sana-

yide çevre bilincinin güçlenmesine büyük bir katkı su-
nacağını ifade ederek, “Bu  protokol aynı zamanda bir
irade beyanıdır. Bursa yeşil büyüme konusunda ‘biz
hazırız’ diyor. Şehrin ortak sorunlarına ortak irade
koyma çabası çok anlamlı. Bu sinerji kentimizi gele-
ceğe taşıyacaktır. Bursa’da güzel günlerimiz oldu. Bu
çalışma ortamını sağlayan herkese teşekkür ediyorum”
diye konuştu.

Çevre duyarlılığı güç kazandı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe,

Büyükşehir Belediyesi olarak çevreye duyarlı her
adıma destek verdiklerini ifade ederek, “Günümüzde

en önemli konu çevredir. Bugün de çevre haftasının
ilk günü. Güzel bir protokole imza attık. Bizlere ema-
net olan temiz çevreye sahip çıkmak hepimizin gör-
evidir. Bursa, bu konuda duyarlı bir şehir. Bu protokol
de bu çevre duyarlılığına güç katacaktır” dedi.

Bursa’nın geleceği için tarihi imza
UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Bursa’nın ge-

leceğinin şekillenmesinde kentin tüm dinamiklerinin
büyük bir dayanışma içinde olduğunu dile getirerek,
“Birlikte çalışmayı başaran şehir dinamikleri, yarınlara
yeşil çevre bırakabilmek için yoğun çaba sarf ediyor.
Çevreyi tahrip etmeden ekonomiyi geliştirmek için
şehrin dinamiklerinin ortak akılla hareket etmesi
büyük önem taşıyor. Üniversite olarak sanayinin çev-
reye duyarlı bir şekilde büyümesine şimdiye kadar ol-
duğu gibi bundan sonra da her zaman destek
vereceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Karaloğlu, Başkan
Altepe, Başkan Burkay ve Rektör Ulcay ‘Bursa Temiz
Üretim İşbirliği Protokolü’ne imza attı.

Bursa’nın çevre sorunları belirlendi

‘Yeşil Sanayi’ için
örnek işbirliği
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Uludağ Üniversitesi’ne yapıla-
cak olan yeni camiinin projesi
Bursa protokolünün de katı-

lımı ile kamuoyuna tanıtıldı.
‘Uludağ Üniversitesi Kampus

Camii’ tanıtım toplantısına Bursa Va-
lisi Münir Karaloğlu, AK Parti Bursa
Milletvekilleri Muhammet Müfit
Aydın, Osman Mesten, Bursa Bü-
yükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ab-
dülkadir Karlık, AK Parti İl Başkanı
Cemalettin Torun, UÜ Rektörü Prof.
Dr. Yusuf Ulcay, Rektör Yardımcıları
Prof. Dr. Tevfik Yücedoğru, Prof. Dr.
Eray Alper, Genel Sekreter Prof. Dr.
İsmail Sağlam, Bursa protokolü, de-
kanlar, akademisyenler, personel, UÜ
Camii ve Müştemilatını Yaptırma ve
Yaşatma Derneği yöneticileri ve iş
dünyasının temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Kara-
loğlu, üniversitenin hastane, öğrenci,
akademisyen ve çalışanları ile orta-
lama 70 bin nüfusa hizmet eden bir
kampus olduğunu vurguladı. Burada
insanların ibadet edecekleri bir ca-

miye, öğrencilerin istifade edecekleri
bir külliyeye ihtiyaçları olduğunu
kaydeden Vali Karaloğlu: “Nihaye-
tinde üniversite içinde hem hastaneye
yakın, hem de fakültelere yakın mer-
kezi konumda güzel bir yer. Öğren-
cilerin ve hastaneye gelen
vatandaşların rahatlıkla faydalanabi-
lecekleri konumda seçilmiş. Yapım
aşamasına gelince, Tevbe suresinin
18. Ayetinde onun cevabı da apaçık
verilmiş; ‘ Mabetleri Allah’ın evlerini,
Allah’a ve ahret gününe inanan, na-
mazını kılan ve zekatını veren kişi-
lerle, Allah’tan başka kimseden
korkmayan müminler imar ederler,
yaparlar.’ Bursa’daki hayırseverler, iş
adamları bu ayete uyuyorlar mı? Evet
uyuyorlar. Kaldı ki ben yeryüzünde
hiçbir cami ve kuran kursunun inşaa-
tını yarım kalmış görmedim. Önemli
olan projemiz doğru, niyetimiz halis
olsun. Her medeniyet kendi çağına
damgayı ibadethaneleri ile mabetleri
ile vurur. Bu İslamiyet dışında, Hıris-
tiyanlık, Musevilik ve Budizm için de

geçerlidir. Bulunduğu çağ için Ulu-
cami, Osmanlı medeniyetinin zirve-
sidir. Milano’daki Duomo Kilisesi de
Avrupa medeniyetinin zirvesidir. Ya-
pıcı eleştirilerin alındığı hem görü-
nüm hem de kullanışlılığı ile çağımızı
yansıtan güzel bir eser ortaya çıkma-
sını temenni ediyorum. Ben emeği
geçen herkesi ilin valisi olarak kutlu-
yor, hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Baş-
kan Vekili Abdülkadir Karlık da der-
nek yönetiminde olduğu yeni
camiinin üniversiteye kazandırılması
adına ellerinden gelen desteği vere-
ceklerini ifade etti.

Yeni yaşam alanları oluşacak
Mübarek gecede hayırlı bir işe

başladık diyen Uludağ Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay ise:
"Görükle kampüsümüzde 48.600
öğrenci öğrenim görmektedir. 1975
yılında 12 bin öğrencili olarak plan-
lanan üniversitemizde bugün planla-
nın dört katı öğrenci öğrenim
görmektedir. Bizler çok hızlı büyür-

ken mekânları bu
büyüme hızına
göre planlayama-
mışız. Plansız bü-
yüyen bir üniversite
ise ihtiyaca cevap
veremez hale gel-
miştir. İlk defa biz-
ler önümüzdeki 25
yılda buradaki
planlar nasıl olma-
lıdır diyerek profes-
yonel firmalarla
işbirliği yaptık.
Açılması gereken
yolları ve yeni bina-
ları planladık. İn-

şallah yeni yapılacak olan camii, rek-
törlük ve yaşam merkezini üniversi-
tenin bütün alanına eşit mesafede
yaparak sağlıklı yapılar oluşturacağız.
Bizler bu çalışmalarımızı yaparken
atalarımızdan esinlenerek 132 bin
metrekare kapalı alan, 2000 araçlık
yeraltı otoparkı, 44 bin metrekare ti-
cari alanı inşa edilecek yeni yaşam
alanını öğrencilerimizin ve Bursalı
hemşerilerimizin hizmetine sunaca-
ğız" diye konuştu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tevfik
Yücedoğru ise ilk göreve geldikleri
vakit üniversitede acil olarak nelere
ihtiyaç duyulduğunu araştırdıklarını
ve 3 ana problem ile karşılaştıklarını
belirtti. Bunlardan birinin de üniver-
sitedeki her kesimin faydalanabileceği
konsept bir camii olduğunun altını
çizen Yücedoğru, “Üç eksikten birisi
Rektörlük binasıydı. Diğeri tüm öğ-
rencilerimizin, akademisyenlerimizin
ve ziyaretçilerimizin vakit geçirebile-
cekleri bir yaşam merkeziydi. Diğeri
ise üniversiteye yakışan bir camiiydi.
Rektörlük binasının parasını devlet-
ten aldık. Onu en iyi şekilde yapaca-
ğız. Yaşam merkezini yap-işlet-devret
modeli ile yapacağız. Camii ise yap-
işlet-devretme anlayışına göre yapıla-
cak. Bunun da maliyetini hayırsever
iş adamlarımızdan ve hayır yapmak
isteyen insanlardan bekliyoruz. Bir
tuğla bile olsa yapılacak her yardım
bizler için büyük önem taşımaktadır”
diye konuştu.

Üniversite Camii ve Müştemila-
tını Yaptırma ve Yaşatma Derneği
Başkanı Mustafa Kütahyalıoğlu da
yeni caminin üniversiteye kazandırıl-
ması konusunda herkesi, elini taşın
altına koymaya davet etti.

Kampus Camii 
gün sayıyor
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Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Türk
Dili Bölümü, barışın, sevginin, cö-
mertliğin ve hoşgörünün temsilcisi

olan Yunus Emre’yi anmak ve onun aracılı-
ğıyla öğrencilerde bu duyguları yeşertebilmek
amacıyla “Gençlerden ‘Bizim Yunus’a Mek-
tup Var” konulu mektup yarışması düzenledi.
Yarışmada, Uludağ Üniversitesi Teknik Bilim-
ler Meslek Yüksekokulu öğrencisi Mine Göç-
men’in Yunus Emre’ye yazdığı mektup birinci
seçildi.

Dereceye giren öğrenciler ödüllerini Mete
Cengiz Kültür Merkezi’nde düzenlenen tö-
rende, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eray Alper,
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce ve
Keles Belediye Başkanı Mehmet Teke’den
aldı. 

Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Eray Alper törende yaptığı konuş-
mada, Cemal Süreya’nın “Yunus Emre’nin ca-
nından şiirleri, Türkçe’nin süt dişleridir”
sözlerini hatırlatarak, O’nun Anadolu Sel-
çuklu Devleti döneminde bilim dili olarak
kullanılan Arapçayı, edebiyat dili olarak kul-
lanılan Farsçayı bir kenara bıraktığını ve
Türkçeyi en güzel biçimde kullandığını söy-
ledi. Prof. Dr. Alper, sevgi ve birliğin insanın

kazanabileceği en güzel ve en üstün vasıflar
olduğunu,  Yunus Emre’nin bu özellikleri ka-
zanabilmek için Tapduk Emre’nin dergâhında
kırk senesini verdiğini dile getirerek, “Yaşadı-
ğımız yüzyılda da sosyal, siyasi, felsefi ve eko-
nomik krizlerle başa çıkmaya çalışan; hâlâ
birbirini anlamayan, sevmeyen, ötekileştiri-
lenn insanların, birbirleriyle savaşan toplum-
ların Yunus’un sevgi çağrısına kulak
vermelerini, ülkemizin ve insanlığın O’nun
mesajlarını daha iyi anlamasını diliyor, Yunus
Emre’yi anma ve anlama gayesi ve gayretiyle
düzenlenen bu etkinliğin, öğrencilerimizin ve
hepimizin yeni baharına vesile olmasını te-
menni ediyorum” dedi.

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Türk Dili
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hatice Şahin de,
“Üniversitemizin gençleri, ‘Gençlerden Bizim
Yûnus’a Mektup Var’ adıyla başlattığımız bu
yarışmaya katılarak onu nasıl tanıdıklarını, ne
kadar iyi anladıklarını gösteren yüzlerce mek-
tup yazdılar. Bu mektuplarda Yûnus gibi ül-
kenin durumunu ortaya koyup Yûnus’un
dizelerinden bugüne bakarak aydın olmanın
gereğini yerine getirip kaygılarını dile getirdi-
ler. Yûnus’un dili kullanma gücünden etkilen-
diler, onun içten sesine kulak verip duygu ve

düşüncelerini satırlara döktüler. Uludağ Üni-
versitesi’nin birikimine yakışır bu katılım ne-
deniyle tüm öğrencilerimizi kutluyor,
başarılar diliyorum” diye konuştu. 

Yarışmaya, Uludağ Üniversitesi’nin çeşitli
fakülte ve meslek yüksekokullarından toplam
157 mektup gönderildi. Mektupların tümü,
Türk Dili okutmanlarından oluşan seçici
kurul tarafından özenle okunup değerlendi-
rildi. Değerlendirme yapılırken yazının mek-
tup türüne uygun olması, öğrencinin dili
doğru ve düzgün bir şekilde kullanması, Yu-
nus’un sade Türkçe anlayışına değinmesi, en
önemlisi de özgün olması gibi kıstaslar göz
önünde bulunduruldu.

Dereceye girenler
Birinciliği Teknik Bilimler Meslek Yüksek-

okulu Bilgisayar Programcılığı Bölümünden
Mine Göçmen, ikinciliği Fen-Edebiyat Fakül-
tesi Felsefe Bölümünden Ümmühan Koçer,
üçüncülüğü Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğ-
retmenliği Bölümünden Özkan Kurnaz,  dör-
düncülüğü Hukuk Fakültesi’nden Ahmet
Gök, beşinciliği Keles Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı’ndan İrem Özdemir,
altıncılığı Sağlık Yüksekokulu’ndan Beyzanur
Çıkrıkçı kazandı.

Yunus Emre’ye
157 mektup

YARIŞMA
SONUÇLANDI
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Tamamen gönüllü üniversite öğrenci-
lerinden oluşan Toplumsal Sosyal
Projeler Atölyesi (TOSPA), hayata

geçirdiği projeler ile Bursa’nın çeşitli sorun-
larına çözüm bulmaya çalışıyor.

Uludağ Üniversitesi bünyesinde faaliyet
gösteren öğrenci proje atölyesi TOSPA, en-
gelli öğrenciler ve bakımsız köy okullarının
onarımına yönelik gerçekleştirdiği projeler
ile her geçen gün büyümesini sürdürüyor. 

Sponsor desteğiyle hizmet üretiyorlar
Topluma hizmet etmek amacıyla bir

grup öğrenci tarafından kurulan Atölye,
şimdilerde yüzlerce öğrenci ile farklı proje-
lere imza atıyor, üstelik tüm projelerini tek
kuruş harcamadan, sponsor desteğiyle yü-
rütüyorlar.

Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi
veren TOSPA Genel Koordinatörü Büşra
Kandemir, topluma hizmet etmek isteği ta-
şıyan öğrencilerin kurduğu atölyenin ye-
relde başarı ile yürüttüğü projeleri ulusala
taşıma istekleri olduğunu vurguladı. 

Çok gönüllü çok proje demek
Hızlı ve kalabalık olabilmek adına UÜ

Proje Atölyesi’ne kardeş olarak çalışmalar
yaptıklarını söyleyen Genel Koordinatör
Büşra Kandemir; “Bu grupta görev alan öğ-
renciler olarak topluma hizmet etme isteği-
miz vardı. Bunu daha hızlı ve daha fazla
yapabilmek amacıyla UÜ Proje Atölyesi’ne
kardeş olarak Toplumsal Sosyal Projeler
Atölyesi’ni kurduk. İlk olarak köylerde oku-
yan öğrenci kardeşlerimize yardım amaçlı
bir proje hazırladık. İşitme engelli arkadaş-
larımız ile projeler gerçekleştirdik. Köyler
için şimdiye kadar 4 proje gerçekleştirdik.
Bunların hepsi sosyal sorumluluk kapsa-
mında bizler tarafından planlanan ve uygu-
lamaya koyulan projeler” diye konuştu. 

Toplumda gördükleri sıkıntı ve sorunları

çözüme kavuşturmak için düzenli olarak
fikir toplantıları gerçekleştirdiklerini söyle-
yen Kandemir konuşmasına şöyle devam
etti: 

“Engelli arkadaşlarımıza yardımcı olabil-
mek adına bu yola çıkmıştık. İlk projeleri-
mizi de onlar için yaptık. Yerelde farklı
projelere imza attık. Şimdi artık ulusal so-
runlara çözüm üretmek amacındayız.
Atölye olarak bu konuya odaklandık. Her
geçen gün hedeflerimizi büyütüyoruz. He-
deflerimizden birisi sürdürülebilirliği sağla-
mak. Toplantılarımızda bir proje üzerinde
konuşurken yeni projeler de ortaya çıkabi-
liyor. Bir sorunu çözmek için toplanıp,
başka bir soruna çözüm bulabiliyoruz. Bu
yüzden bizim çok kalabalık olmamız gere-
kiyor. Ne kadar çok gönüllü dışarıdan bize
katılırsa biz de o kadar fazla proje üretebili-
riz. Herkese çağrı yapıyoruz. Sosyal medya
veya kampus içerisinde tüm öğrenci arka-
daşlarımızı atölyemize çağırıyoruz. Ne
kadar fazla olursa o kadar çok sorunlara
çözüm bulabiliriz.”

Duyarlı öğrencilere çağrı
Rektör Danışmanı ve Projeler Koordi-

natörü Prof. Dr. Aslı Hockenberger ise sos-
yal sorumluluk projeleri konusunda duyarlı
olan ve boş zamanlarını yararlı aktiviteler ile
geçirmek isteyen tüm gençleri atölye çalış-
malarına katılmaya davet etti.

TOSPA projeleri
Uludağ Üniversitesi’nde okuyan tüm

öğrenciler, TOSPA projelerine katılabiliyor.
Atölye, bugüne kadar “Tek Aracın Kanat
Olsun!”, “Deneyimsiz Stajyer Aranıyor!”,
“Minik Adımlar Valsi”, “Harikalar Diyarı
Projesi”, “Bu Günden Yarına Yolculuk”,
“Akıl Oyunları”, “Sihirle Eller”, “Güneş
Çocukları” ve “Hayat Bayram Olsun Şen-
liği” gibi projelere imza attı.

Kent sorunlarına duyarlı
öğrenci atölyesi: TOSPA




