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Gençlerin gözdesi Uludağ Üniversitesi

Kampüse can verecek projeÜniversite
demokrasiye
sahip çıktı
Uudağ Üniversitesi, Pa-
ralel Devlet Yapılan-
ması (PDY/FETÖ)
tarafından gerçekleşti-
rilmek istenen darbe gi-
rişimini, yürüyüş ve
basın açıklaması ile la-
netledi. Üniversite üst
yönetimi, akademisyen-
ler ve personelin de ara-
larında bulunduğu
yaklaşık 3 bin kişinin
katıldığı yürüyüşte,
,‘Şehitler Ölmez, Vatan
Bölünmez’ sloganları
atıldı.  

(Haberi 2.sayfada)

Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsünde öğrenciler, çalışanlar ve
Bursalılar artık otopark, alışveriş, eğlence, sosyal ihtiyaçları için sı-
kıntı çekmeyecek. Uludağ Üniversitesi eğitim birimleri ve Tıp Fakül-
tesi Hastanesi’nin yakınına Sosyal Yaşam Merkezi ile kapalı otopark
yapılacak. Türkiye’deki üniversitelere örnek nitelikteki proje 21 Ey-
lül’de ihaleye çıkıyor. (Haberi 8. ve 9. sayfalarda)

l Türkiye’de “3. Nesil Üniversite” modelini
ilk benimseyen kurumların başında gelen Ulu-
dağ Üniversitesi, nitelikli eğitim almak isteyen
gençlerin ilgi odağı haline geliyor.  LYS sonuç-
larına göre, Uludağ Üniversitesi’ne yerleşen
her 4 öğrenciden biri bu üniversiteyi ilk tercih
olarak yazdı.
l Bu yıl toplam 12 bin 888 öğrenci Uludağ
Üniversitesi’ne yerleşmeye hak kazandı. Bu yıl,
başarı sıralaması yüksek yüzdelerde olan öğ-
rencilerin Uludağ Üniversitesi’ni ilk sıralarda
tercih ettiği gözlendi. Geçen yıl kazananların
ortalama 10’uncu sıralarda tercih ettiği Üni-
versite,  bu yıl ilk 5 tercihin içerisinde yer aldı.

(Haberi 5. sayfada)
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Uludağ Üniversitesi, Paralel Devlet Yapılanması
(PDY/FETÖ) tarafından gerçekleştirilmek iste-
nen darbe girişimini gerçekleştirdiği yürüyüş ve

basın açıklaması ile lanetledi. 
Üniversite üst yönetimi, akademisyenler ve personelin

de aralarında bulunduğu yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı
yürüyüş, Mediko binasının önünden başlayarak Atatürk
Anıtı’na kadar devam etti. 

Etkinliğe katılan binlerce kişi yürüyüş sırasında ‘Şe-
hitler Ölmez, Vatan Bölünmez’ sloganları attı ve Türk
bayraklarını salladı. Atatürk Anıtı’na çelenk bırakma, şe-
hitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması
ile devam eden yürüyüşün sonunda UÜ Rektörü Prof.
Dr. Yusuf Ulcay, bir basın açıklaması yaptı.

‘Alçakça bir eylem’
Rektör Ulcay, 15 Temmuz gecesi milletin iradesinin

gasp edilmeye çalışıldığını vurgulayarak, “Yıllarca binbir
emek ve gözyaşı ile kazandığımız demokrasimiz hiçe sa-
yılarak, milletimizin öz iradesi ile seçilmiş meclisimize,

milletimizin öz iradesi ile seçilmiş Cumhurbaşkanımızın
canına kast edilerek, menfur, haince ve alçakça, belki de
dünya tarihinde benzeri olmayan bir darbe girişimi ger-
çekleşmiştir. Görevi bu vatanı ve halkının güvenliğini
korumak olan, ancak ‘Türk Askeri’ demeyi bırakın
‘insan’ bile diyemeyeceğimiz teröristler, onların yerli iş-
birlikçileri ve destekçileri çok alçakça bir harekete kal-
kıştılar. Ancak onların hesaplayamadıkları bu aziz
milletin yeniden bir Milli Mücadele hareketine hazır ol-
duğu hususudur. Başkomutan ve Cumhurbaşkanının
emirleri ile sokaklara çıkan, füzelere ve kurşunlara göğ-
sünü hedef eden, tankın önüne yatan, bu aziz millet ye-
niden bir destan yazdı” diye konuştu.

Rektör Ulcay, “Halkımızın siyasal haklarını gasp
etmek suretiyle demokrasimizi ortadan kaldırmaya, cen-
net vatanımızda kaos çıkarmaya, devletimizi bölmeye
kalkışan, resmi üniformalı bu gibi hainleri ve onların
destekçilerini Üniversitemizde, şehrimizde hatta ülke-
mizde istemiyoruz” dedi. 

Uludağ Üniversitesi,
demokrasiye sahip çıktı
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Uludağ Üniversitesi, “Savunma Sanayii için
Araştırmacı Yetiştirme Programını (SAYP)”
hayata geçiriyor. Üniversite bu yıl, savunma

sanayii projelerini ve araştırmacı yetiştirme eğitim-
lerini başlatıyor. 

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf
Ulcay ve teknik heyeti Ankara’ya giderek görüşme-
lerde bulundu. Savunma Sanayii Müsteşarı Prof.
Dr. İsmail Demir ve Yardımcısı Dr. Celal Sami Tü-
fekçi'yle görüşen heyet, yapılacak araştırmacı eği-
timi için Bakanlığın sağlayacağı destekleri ve
işbirliği anlaşmalarını değerlendirdi.

TAİ-TUSAŞ ve ROKETSAN’la protokol
Heyet ayrıca, TAİ-TUSAŞ Genel Müdürü Mu-

harrem Dörtkaşlı ve ROKETSAN Genel Müdürü
Selçuk Yaşar'la da görüşmelerde bulunarak protokol
imzaladı.

Görüşmelerde, Uludağ Üniversitesi’nin TAI-
TUSAŞ ve ROKETSAN’la yaptığı SAYP anlaşma-
ları ve yürütülecek diğer araştırmalarla ilgili
ayrıntılar ele alındı.

Savunma sanayinin yetişmiş eleman ihtiyacının
giderilmesi ve lisansüstü tezlerin seçiminde de sek-
törün ihtiyaçlarının göz önünde tutulması hedefle-
nerek hazırlanan SAYP, Savunma Sanayii Müsteşar
Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi’nin yanı sıra
ASELSAN, TEI-TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay
Sanayi AŞ, HAVELSAN, FİGES, FNSS Savunma
Sistemleri AŞ ve ERMAKSAN firmaların üst düzey
temsilcilerinin de katılımıyla, V. Bilgilendirme ve
Ar-Ge Günleri’nde düzenlenen törende imzalan-
mıştı.

Savunma sanayi projeleri ve
SAYP başlıyor
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Hiperlink firması tarafından gelişti-
rilmiş Türkiye’nin ilk ve tek
Türkçe e-kitap veritabanı “Hiper-

Kitap”, Uludağ Üniversitesi Kütüphane ve
Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafın-
dan öğrenci ve akademisyenlerin hizme-
tine sunuldu. 

13 binden fazla e-kitap
HiperKitap sayfasında arama kutusuna

anahtar sözcük yazılarak tarihten edebi-
yata, matematikten felsefeye, hukuktan
mühendisliğe birçok konu başlığı altında
300’ü aşkın yayınevinin 13 binden fazla e-
kitabına,  atlas, sözlük ve ansiklopediye
ulaşılabiliyor.

Bununla birlikte önde gelen üniversite-

lerin akademik yayınları da HiperKitap’ta
yer alıyor. 

Kullanıcılar; HiperKitap’ta bulunan e-
kitapları online olarak görüntülemenin
yanı sıra bilgisayarlara, android ve IOS
destekli cihazlara ödünç alabiliyor. Bu ola-
nak sayesinde Uludağ Üniversitesi camiası,
internet erişimine ihtiyaç duymadan e-ki-
taplardan yararlanabiliyor. Okuyucular,
“My library” özelliğiyle HiperKitap’ta
kendi kütüphanelerini oluşturarak e-kitap
sayfalarında notlar alabildiği gibi, günlük
60 sayfaya kadar çıktı alıp paylaşabiliyor,
farklı formatlarda atıf verebiliyor. 

Her yerden erişim
Kullanıcılar aynı zamanda http://eku-

tuphane.uludag.edu.tr/ adresi üzerinden
uludag.edu.tr uzantılı mail adresleri ile
giriş yaparak da kampüs dışından ya da is-
tedikleri her yerden ilgili e-kitaplara ve kü-
tüphanenin abone olduğu diğer
e-kaynaklara tüm mobil cihazlardan ko-
layca erişim sağlayabiliyor.

HiperKitap koleksiyonundaki kitapla-
rın mobil cihazlarda görüntülenmesi için
uygulama marketlerinden EBSCO E-
Books uygulamasının indirilmesi ve uygu-
lamayı ilk sefer için Uludağ Üniversitesi
internet ağından (kurum içi bilgisayar ya
da eduroam) açılması gerekiyor. Daha son-
raki girişlerde ise istenilen internet ağından
e-kitaplara ulaşılabiliyor. 

HiperKitap
dönemi
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Türkiye’de 3. Nesil Üniversite modelini
ilk benimseyen kurumların başında
gelen Uludağ Üniversitesi, nitelikli

eğitim almak isteyen gençlerin ilgi odağı ha-
line geliyor.  

LYS sonuçlarına göre, Uludağ Üniversite-
si’ne yerleşen her 4 öğrenciden biri bu üni-
versiteyi ilk tercih olarak yazdı. 

Uludağ Üniversitesi’ne bu yıl toplam 12
bin 888 öğrenci yerleşmeye hak kazandı. Yer-
leştirme sonuçlarına göre başarı sıralaması
yüksek yüzdelerde olan öğrencilerin Uludağ
Üniversitesi’ni ilk sıralarda tercih ettiği göz-
lendi. 

Türkiye başarı sıralamasında ilk 10 bin
içinde yer alan 562 öğrencinin tercih ettiği
Uludağ Üniversitesi’ne, ilk bin dilimin için-
den de 10 öğrenci geldi. Başarı sıralamasında
Türkiye 32.’si, 168.’si, 289.’su, 294.’sü,
338.’si, 447.’si, 636.’si, 639.’su, 810’uncusu
ve 915’incisi olan gençler, Uludağ Üniversi-
tesi’ni tercih etti. İlk binin içerisindeki 3 öğ-
renci Tıp Fakültesi’ni, diğer 7 öğrenci de
Eğitim Fakültesi’ni tercih etti. İlk 10 binlik
dilime giren 562 kişi ise ağırlıklı olarak Tıp,
Hukuk ve Eğitim Fakülteleri’ni seçti. 

Tercih sırası yükseldi
Uludağ Üniversitesi’ne öğrencilerin ilgisi

her geçen gün artıyor. Geçen yıl üniversiteyi
kazananların ortalama 10’uncu sıralarda ter-
cih ettiği üniversite,  bu yıl ilk 5 tercihin içe-
risinde yer aldı.  
Bu yıl kayıt yaptıran 12 bin 888 öğrencinin
3 bin 124’ü ise ilk tercih olarak Uludağ Üni-
versitesi’ni yazdı. Üniversiteyi 2. tercih olarak
yazanların sayısı 2 bin 63 olurken, 3. terci-
hinde Uludağ Üniversitesi’ni seçenlerin sayısı
ise 1397 olarak belirlendi. Uludağ Üniversi-
tesi’ni seçen öğrenciler arasında 200 tane de
okul birincisi bulunuyor. 

Yarısı Bursa’dan
Uludağ Üniversitesi’ni kazanan öğrencile-

rin yarısının Bursa’da oturduğu belirlendi.
Uludağ Üniversitesi’ne yerleştirilen toplam
12 bin 888 kişiden 6 bin 283’ü  Bursa’da,
1383’ü ise İstanbul’da oturuyor. 

Uludağ Üniversitesi,
öğrencilerin yeni gözdesi
Uludağ Üniversitesi’ne yerleşen her 4 öğrenciden biri bu üniversiteyi ilk tercih olarak yazdı.
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Tıp Fakültesi’nde tomografi ve
MR için yeni birim

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi’nde Bilgisayarlı Tomo-
grafi (BT) ve Manyetik Rezonans

(MR) sıkıntısı büyük ölçüde sona erecek.
Hastanenin Acil Servis’inde yeni oluştu-
rulan Acil Radyoloji Ünitesi,  son tekno-
loji cihazlarıyla hizmet verecek. 

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Yakup
Canıtez, artan hasta sayısı nedeniyle ve
poliklinik hastalarına çok ileri tarihlere
BT ve MR randevusu verilmesini de göz
önüne alarak, acil servis bünyesinde  yeni

bir radyoloji ünitesi açmaya karar verdik-
lerini söyledi. 

Son hazırlıklar incelendi
Başhekim Doç. Dr. Yakup Canıtez,

Radyoloji Anabilim Dalı Başkanvekili
Prof. Dr. Gürsel Savcı ve Radyoloji Baş
Sağlık Teknikeri Muharrem Aydın ile
birlikte yeni birimdeki son hazırlıkları
gözden geçirdi.

Ünitenin inşaatının tamamına yakı-
nının bağışlarla gerçekleştiğini ve cihaz-
ların montajının tamamlandığını
kaydeden Başhekim Canıtez, bu cihaz-

larla daha çok hastaya daha hızlı hizmet
vereceklerini söyledi.

Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Zeynep Yazıcı da, yeni nesil BT
ve MR cihazları sayesinde, özellikle acile
gelen travma hastalarına daha nitelikli ve
hızlı hizmet vereceklerini, poliklinik has-
talarının da çok uzun süreler beklemeden
hizmet alma olanağına kavuşacaklarını
belirtti.

Radyoloji Anabilim Dalı’nda geçen
yıl 17 bin 978 MR, 50 bin 358 BT ra-
porlandı.

Yeni nesil BT ve MR
cihazları 
sayesinde, özellikle
acile gelen travma
hastalarına daha 
nitelikli ve hızlı 
hizmet 
verilecek.

Uludağ Üniversitesi, 14. fakültesine de kavuştu. Yüksek Öğ-
retim Kurulu (YÖK), Uludağ Üniversitesi bünyesinde
dört yıllık eğitim veren Sağlık Yüksekokulu’nun Sağlık Bi-

limleri Fakültesi’ne dönüştürülmesine onay verdi. Karar, 3 Ağustos
tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.

Eğitim ve öğretime 2002-2003’te başlayan Sağlık Yüksekokulu,
2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren Sağlık Bilimleri Fa-
kültesi olarak hizmet etmeye devam edecek. İlk olarak Hemşirelik
Bölümü ile eğitim verecek olan Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde yeni
bölümlerin açılması için de girişimlere başlandı.

Bu arada, geçen yıl Sağlık Yüksekokulu’na tahsis etmek üzere
inşaatına başlanan bina, artık Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin olacak.
Toplam 3 bin m2’nin üzerinde bir kullanım alanına sahip olan
yeni binanın zemin katında 81 kişilik dört adet dershane, 2 adet
uygulama salonu, 5 adet idari büro ve 315 kişilik amfi yer alacak. 

Birinci katında ise 27 adet yönetici ve akademisyen odası bu-
lunacak. Yeni yapılan binanın derslik ve ofisleri değişken debili
merkezi klima ile soğutulacak. Teknolojik gelişmelere uygun ola-
rak planlanan binanın su tesisatı ise tasarruf sağlayacak şekilde ta-
sarlandı. 

‘Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne onay
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Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabi-
lim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr.
Sinan Çavun ile Doç. Dr. Mustafa Ser-

taç Yılmaz, depresyon ve anksiyete hastalık-
larını tedavi eden yeni bir yöntem buldu.
“Glycyl-glutaminin (Gly-Gln) Depresyona
Karşı Kullanımı”nı içeren buluşa Avrupa Pa-
tent Ofisi’nce patent verildi. Böylece, Uludağ
Üniversitesi adına ilk kez Avrupa Patenti bel-
gesi alınmış oldu. Uludağ Üniversitesi Tekno-
loji Transfer Ofisi, şimdi de ABD patenti ve
buluşun ticarileşmesi için çalışmalarını sür-
dürüyor.

Depresyon önemli bir hastalık
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi

Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Sinan Çavun, depresyonun dünyada
en büyük sakatlık ve ölüme neden olan has-
talıklar içinde dördüncü sırada yer aldığını ve
300 milyon kişiyi etkilediğini, Dünya Sağlık
Örgütü verilerine göre 2020 yılında iskemik
kalp hastalıklarından sonra ikinci sıraya yük-
seleceğinin tahmin edildiğini söyledi.

Gerek yukarıda verilen rakamlar, gerek
halen mevcut tedaviye yanıt vermeyen hasta
oranının yüksek olması bu alanda yeni ve
daha güçlü ve hızlı tedavi arayışlarını devam
etmesine neden olduğunu belirten Prof. Dr.
Çavun, “Glycyl-glutaminin (Gly-Gln) Dep-

resyona Karşı Kullanımı’nın da bu arayışlar-
dan biri olduğunu kaydetti. 

Yan etkisi yok
Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçların,

yan etkiler bakımından da son derece sıkıntılı
ilaçlar olduğunu belirten Çavun buluşları ile
ilgili şu bilgiyi verdi:

“Bugün için depresyon tedavisi amacıyla
alınan antideprasanların riskleri ve yan etki-
leri, cinsel problemlerden ilaç bağımlılığına,
gençler arasında intihar eğiliminde artıştan
ölüme kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor.
Gly-Gln’in en önemi özelliği ise vücudu-
muzda sentez edilebilen bir molekül olması-
dır. B-endorfin adı verilen mutluluk
hormonu diye tanımlanan molekülün yıkı-
lımı sırasında ortaya çıkmaktadır. Bu önemli
özelliği sayesinde yan etki bakımından son
derece güvenli bir moleküldür. Hayvanlarda
yapılan toksikolojik çalışmalarda ve tek başına
verildiği zaman herhangi bir yan etki gözlen-
memiş olması ve kendine ait ekstra bir etki
oluşturmuyor olması son derece avantajlı bir
molekül olmasını sağlamaktadır. “Glycyl-glu-
tamine (Gly-Gln)” ile hayvanlar üzerinde ya-
pılan deneyler neticesinde depresyon üzerine
son derece etkili olduğu, özellikle de antidep-
resan tedavi taramalarında en sık kullanılan
hayvan modeli olan ‘Zorunlu Yüzme Testi’

modelinde gösterildi. Beyin mikrodiyalizi ile
yaptığımız çalışmalar sonucunda, merkezi
yoldan verilen Glycyl-glutamine’in beyinde
çok ciddi olarak serotonin çıkışını artırdığı
gösterilmiştir. Serotonin bilindiği gibi, in-
sanda mutluluk, canlılık ve zindelik hissi
veren bir hormondur. İnsanlarda eksik ol-
duğu durumlarda depresif, yorgun, sıkılgan
bir ruh hali görülür. Bu bakımdan Gly-Gln
ile serotonin düzeylerinde görülen ciddi artış-
lar, depresyon tedavisinde etkin bir şekilde
kullanılmasını sağlaması bakımından son de-
rece önemlidir. Gly-Gln’in aynı zamanda vü-
cudumuzda olan bir molekül olması yönüyle
yan etki bakımından ve toksikolojik açıdan
da büyük bir üstünlük sağlamaktadır.”

TÜBİTAK’tan destek
Proje sahiplerinden Prof. Dr. Sinan

Çavun, bundan sonraki süreçte; TÜBİTAK
tarafından kabul edilen 370.000 TL’lik proje
ödeneğinin serbest bırakılmasından sonra bu
molekülün etkileri ile ilgili daha detaylı çalış-
malar yapacaklarını, ilgili molekülüm klinik
öncesi çalışmalarını tamamlayıp klinik çalış-
malar fazına geçmeyi planladıklarını söyledi. 

Prof. Dr. Çavun, klinik çalışmalarının ta-
mamlanmasının ardından firmalarla görüşe-
rek ilaç aşamasına geçeceklerini sözlerine
ekledi.

Depresyon tedavisinde yeni buluş
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr.
Sinan Çavun ile Doç. Dr. Mustafa Sertaç Yılmaz, “Depresyon ve anksiyete hastalıklarını tedavi
eden yeni bir yöntem buldu. Mutluluk hormonu adı verilen B-endorfin adlı molekülün yıkılımı sı-
rasında ortaya çıkan ‘Glycyl-glutamin’, depresyon tedavisinde olumlu sonuçlar verdi. Çavun ve
Yılmaz’ın çalışmaları, Uludağ Üniversitesi’ne ilk kez Avrupa Patenti getirdi. 
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Uludağ Üniversitesi Görükle Kam-
püsünde öğrenciler, çalışanlar ve
Bursalılar artık otopark, alışveriş,

eğlence, sosyal ihtiyaçları için sıkıntı çek-
meyecek. Uludağ Üniversitesi eğitim birim-
leri ve Tıp Fakültesi Hastanesi’nin yakınına
Sosyal Yaşam Merkezi ile kapalı otopark ya-
pılacak. 

Yaklaşık 50 bin metrekarelik taban üze-
rine yapılacak ve 132 bin metrekare toplam
kullanım alanına sahip olacak Sosyal Yaşam
Merkezi ve kapalı otopark işletimi için 21
Eylül’de ihaleye çıkarılacak. 

Ulcay: Üniversiteye yük 
getirmeden yapılacak
Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay,

‘3. Nesil Üniversite’ olmak sloga-
nını her alanda ve nesiller boyu
yaşatmak hedefine ulaşmak ama-
cıyla hızla her alanda çalışmala-
rını başlattıklarını, bunun için de
mevcut kullanımda sosyal amaç-
lar için yetersiz olan fiziksel or-
tamları ivedilikle projelendirme
ve inşa etme süreci başlattıklarını
söyledi. Yaklaşık 65 bin öğrencisi
olan bunun 50 bini Görükle
Kampüsün de bulunan öğrenci-
miz için 2 bin 500 akademisyen

3 bin 500 çalışan 2 bine yakın taşeronla 8
bin kişilik çalışanın bulunduğu bu kam-
püste böyle bir yaşam merkezine ciddi bir
ihtiyaç var. Bunu da üniversitemize her
hangi bir maddi yük getirmeden kazandır-
mış olacağız. Bu merkeze sadece üniversite
öğrencileri ve çalışanları değil Bursalılar da
metroyla erişim olduğu için yoğun ilgi gös-
terecektir. Bu merkez bir nevi cazibe mer-
kezi olacak” dedi.

Yüce: Diğer üniversitelere 
örnek olacak
Proje Koordinatörü Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Mehmet Yüce, Üniversitenin viz-

yon projelerinden biri olan Sosyal Yaşam
Merkezi’nin Türkiye’de var olan kampüsler
arasında en büyük sosyal yaşam merkezi
olacağını kaydetti.  Yüce, “Bu merkezin sağ-
lıklı bir fizibilitesinin yapılması gereki-
yordu. Biz de SPK lisansı olan bağımsız
özel bir firma getirip, fizibilite yaptırdık.
A’dan Z’ye kadar kentin tüm ihtiyaçlarını
kapsayan ve şehre uzaklığını da hesaplayan
bir rapor hazırladık. 

Fizibilite, burasının kârlı bir yatırım ol-
duğunu gösterdi. 24 yıl kendisini finanse
edecek kanaatine varıldı. Türkiye’deki
büyük firmaların bu projeye ilgi gösterecek-

lerine eminim. Bursa’da bu çev-
rede yani Nilüfer ilçesinde bu
kadar büyük bir yatırım yok.
Aynı zamanda Türkiye'de üni-
versiteler içerisinde özellikle
kampus içerisinde bu büyük-
lükte ve genişlikte bir yatırım
yok. Böyle bir yatırım ilk olarak
bizim üniversitemizde gerçekle-
şecek. Bu proje diğer üniversi-
telere de öncü olacaktır. Bu
konuda her türlü hukuki alt ya-
pımız hazır, umarım Bursa çok
güzel bir yapı kazanmış olacak”
şeklinde konuştu.

Kampüse can verecek proje 
ihaleye çıkıyor

‘Sosyal Yaşam Merkezi’
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Hasılat paylaşımı modeliyle finanse
edilecek Sosyal Yaşam Merkezi ve kapalı
otopark, ihaleyi alan firma tarafından 24
yıl işletildikten sonra tamamen Uludağ
Üniversitesi’ne geçecek. Firma, işletme sü-
resince Uludağ Üniversitesi’ne pay vere-
cek. Firmanın hemen işe başlamasıyla
Görükle Kampüsü, iki yıl sonra öğrenci,
personel ve halkın tüm ihtiyaçlarının bu
merkezden kolaylıkla karşılanabildiği bir
cazibe ve çekim merkezi haline gelecek. 

Üniversite makûs talihini yeniyor
Yıllardır mahrumiyet bölgesi olarak ya-

kınma konusu olan Uludağ Üniversitesi
Görükle Kampüsü, nihayet makûs talihini
yeniyor. Yaklaşık 70 bin öğrenci, 8 bin ça-
lışan ve özellikle sağlık hizmeti almak için
her gün giriş yapan 10 bin kişi, Görükle
Kampüsünde artık her türlü ihtiyacını
karşılayabilecek, bunun yanında öğrenci-
lerin sosyal kültürel etkinlikler yapabile-
ceği modern alanlar kazanılmış olacak.

Uludağ Üniversitesi içerisinde, mev-
cutta cami alanı, otopark alanı bulunan ve
kısmen üzeri boş durumda olan arazi par-
çası üzerinde konumlandırılacak Sosyal

Yaşam Merkezi, kampüsün tam merkezi
durumda… Tıp Fakültesi Hastanesi, per-
sonel yemekhanesi, medikososyal tesisi,
kütüphane, amfi gibi yapıların merke-
zinde, şenlik alanı olarak kullanılan alanın
hemen yanında. Öğrenciler, yürüme me-
safesi içinde gün içindeki ihtiyaçlarına ko-
laylıkla ulaşabilirken, ders aralarındaki boş
zamanlarını da en iyi şekilde burada de-
ğerlendirebilecek.  Sosyal yaşam merkezi-
nin, konumu ve konsepti ticari
hareketliliği ve fiziksel canlılığı da berabe-
rinde getirecek. 

Yeni bir
cazibe
merkezi 

Otoparktan spor alanlarına, kuaförden terziye kadar her şey olacak...
Tüm ihtiyaçları karşılayacak
Toplam 132 bin metrekare kapalı alana sahip olacak Sosyal Yaşam Merkezi’nde en az 2 bin araçlık kapalı

otopark, simitevi, çay bahçesi, kahve evi, fast food alanları, bankalar, kargo şirketleri, kuru temizleme, kadın-
erkek kuaförü, market, terzi, otobüs firmaları, uçak bileti ve feribot bileti satış ofisleri vs’nin bulunduğu
200’e yakın dükkân, 7 sinema salonu, bowling salonu, 500 kişilik amfi tiyatro, farklı kapasitelerde 7 toplantı
salonu, yeşil alanlar, yarı açık ve kapalı spor yapma ve dinlenme alanları, açık ve kapalı sergi alanları, 160
adet öğrenci kulüp ofisi, otobüs durakları, öğrenci meydanı ve üniversite danışma ofisi yer alacak. 

İki yılda bitirilecek
Kesin uygulama projesi, ihaleyi alacak firma tarafından avan proje baz alınarak idarenin onayı ile

yapılacak ve gerekirse yüklenici firma idarenin onayını alarak kısmi değişiklikler yapabilecek. Yaklaşık
2 yıl içerisinde bitirilmesi planlanan proje, 4 bodrum kat, 1 zemin kat ve 1 normal kattan oluşacak.

İhale 21 Eylül’de
Özel sektör tarafından Hasılat Paylaşımı yöntemiyle finanse edilecek Sosyal Yaşam Merkezi,

2886 sayılı yasa çerçevesinde açık ihale yöntemiyle 21 Eylül 2016 tarihinde ihaleye çıkacak. 
İhaleyi alan firma, inşaatı iki yıl içinde bitirecek ve yapım aşamasında üniversiteye kira be-

deli, işletim sırasında ise yıllık ciro üzerinden pay verecek, 24 yıl sonra da tamamen üniver-
siteye devredecek. 
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BAP’ta revizyon, proje sayısını artırdı

Badminton Takımı, yine Avrupa şampiyonu

Uludağ Üniversitesi Badminton Ta-
kımı, 17-25 Temmuz 2016 tari-
hinde Hırvatistan’ın başkenti

Zagreb’de düzenlenen 3. Avrupa Üniversite
Oyunları’nda şampiyon oldu. 

Geçen yıl Polonya’da düzenlenen Bad-

minton Şampiyonası’nda, takımlar şampi-
yonu olan UÜ Badminton Takımı, bu yıl da
32 takım arasından sıyrılarak yine şampi-
yonluğu elde etti.

Şampiyon takım
Antrenörlüğünü Öğretim Görevlisi

Aygül Akça, idareciliğini ise Kenan Uzel’in
yaptığı Avrupa Şampiyonu Badminton Ta-
kımı, Buse Ceylan, Emine Demirtaş, Cemre
Fere, Neslihan Kılıç, Sinan Zorlu, Emre
Lale, Yusuf Ramazan Bay, Emre Cömert ve
Mustafa Kutlu’dan oluşuyor.

Uludağ Üniversitesi’nin “3. Nesil Üniversite”
hedefine ulaşmada en çok önem verdiği
konuların başında gelen projeler,  tırma-

nışa geçti. Bilimsel Araştırma Projeleri bi-
rimi, ağustos ayı itibariyle devam eden 449
projeye 29 milyon 545 bin liralık destek
sağladı. 

Uludağ Üniversitesi’nin proje yapma
kapasitesini arttırmaya yönelik  Bilimsel
Araştırma Projeleri (BAP) yönergesinde
geçen yıl revizyona giden Rektör Ulcay,
yaptığı düzenlemelerin sonuçlarını almaya
başladı.

Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma
Projeleri Birimi Yönergesinde yapılan deği-
şiklikten sonra BAP proje başvurularında
artış kaydedildi.  2015 yılının ocak-ağustos
döneminde 129 proje başvurusu  alınırken
2016 yılının aynı döneminde başvuru sayısı
149’a çıktı. 

Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, ‘3. Nesil
Üniversite’ vizyonu ile bilginin ürüne dön-
üştüğü bir merkez olmayı hedeflediklerini
ve bu amaçla geçen yıl BAP yönergesinde
değişiklikler yaparak, bilimsel çalışmaların
ekonomiye kazandırılmasına yönelik proje sayısını
artırmak adına önemli bir reforma imza attıklarını

hatırlattı. Rektör Ulcay,  proje formatlarına yeni-
lerini ekleyerek BAP’ın kapılarını doktora tezlerine
açtıklarını, sanayi projelerinde iki taraftan da da-

nışmanın görev yapmasını sağladıklarını, sanayi
projelerine  “tamamlayıcı desteğin” Üniversite ta-

rafından verilmesinin önünü açtıklarını belirtti.
BAP komisyonunun toplantılarını da sıklaştırarak
her ay yapmaya başladıklarını kaydeden Rektör

Ulcay, “Bunun meyvelerini de almaya başladık.
Her ay toplanan komisyonda bu yıl ocak-ağus-
tos dönemi olmasına rağmen toplam 105 proje
10 milyon TL bütçe ile kabul edildi. Dört ay
içinde bu sayının daha da artmasını bekliyoruz.
Şu anda BAP tarafından toplam 449 proje, 29
milyon 545 

Değişikliklerden bazıları
 Doktora Destek, Tamamlayıcı Destek

gibi yeni proje tipleri oluşturuldu. 
 Üniversite-sektör işbirliği projeleri re-

vize edildi.
 Yılda 1 kez her öğretim elemanına kon-

gre katılım desteği sağlandı.
 Yayınla kongre katılım desteği yılda 2

kez olarak arttırıldı.
 Sanatsal etkinlik ve sportif faaliyetlere

yönelik destek ve teşvikler yönergeye ilave
edildi. 

 Projelere verilecek teşvik miktarı, teşvik
istenen proje tipinin yanı sıra proje bütçesi de
göz önüne alınarak verilmeye başlandı.

 Projelerin kapatılması için gerekli yayın
zorunluluğundaki sayılar azaltıldı.
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Uludağ Üniversitesi Makine Topluluğu
(UMAKİT), hidrojenle çalışan “HİD-
ROMAKİT” adlı araçla, “TÜBİTAK

Efficiency Challenge Electric Vehicle 2016” ya-
rışlarında, “Yerli Ürün Teşvik” dalında ikinci
oldu.

Geçtiğimiz yıllarda iki kez en iyi tasarım
ödülü alan UMAKİT,  bu yıl  1-7 Ağustos ta-
rihleri arasında Kocaeli’nde düzenlenen yarış-
mada, "Yerli Ürün Teşvik" ödülünde ikinciliğe
layık görüldü.  Toplam 20 kişiden oluşan ekip,
hidrojenle çalışan aracın tasarım ve üretimini

6 ayda gerçekleştirdi. 
Aracın motor, motor sürücü, batarya yöne-

tim sistemi ve kablosuz veri takibi modülünü
(telemetri) kendileri tasarlayan ekip aynı za-
manda aracın şasi ve kompozit kabuk üretimini
de Uludağ Üniversitesi Görükle kampüsündeki
atölyede gerçekleştirdi. 

Yüzde 85 yerlilik oranı ödül getirdi
Batarya ve hidrojen enerjisini bir arada bu-

lunduran, saatte 60 km. hıza ulaşabilen araç 4
tekerlekli 2 kişilik olarak üretildi ve 250 km.
menzile sahip.

Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim
Üyesi ve UMAKİT Danışmanı Doç. Dr. Fatih
Karpat, öğrencilerin bütün parçalarını kendi
tasarlayıp üretme vizyonuyla araç üretmeye
başladıklarını ve kısa sürede yüzde 85 yerlilik
oranına ulaştıklarını söyledi. Karpat, “Gelecek
yıl Uludağ Üniversitesinin Mühendislik Fakül-
tesi laboratuvarlarında daha fazla yerli tasarım-
lar ve yerli ürünler  ortaya çıkararak ülkemizi
ve Üniversitemizi ulusal ve uluslararası yarış-
malarda en iyi şekilde temsil etmeye çalışaca-
ğız” dedi.

‘Hodromakit’e
TÜBİTAK’tan
‘yerli ürün’
ödülü

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Ku-
rumu’nca (TÜBİTAK) Kocaeli’nde düzen-
lenen "Alternatif Enerjili Araç Yarışları"na,

Uludağ Üniversitesi’nden ULUMAK Takımı da,
"elektromobil" kategorisinde katıldı. 

Elektromobil (batarya elektrik enerjili araç) ka-
tegorisinde toplam 34 araç  yarışmaya hak kazandı.
Yarışlara, 7 mühendislik öğrencisi ve danışman
hoca ile 5 ay gibi kısa bir sürede hazırlanan ULU-
MAK takımı, tasarımları tamamen kendilerine ait
elektrikli araçla katıldı.

Takım sözcüsü Veysel Muhammed, Uludağ
Üniversitesi’ni elektromobil kategorisinde ilk kez
temsil etmenin onurunu yaşadıklarını, gelecek yıl-
larda araçlarını daha da geliştirerek iddialı hale ge-
leceklerini söyledi. 

Muhammed, “Bu kadar kısa sürede bizim bu işi
tamamlayabilmemiz  hayal gibi duruyordu.İlk kez
sıfırdan araç tasarlayıp üretmek hiç de kolay iş de-
ğilmiş. Aracımız elektrikli, 4 tekerlekli, iki kişilik,
hafif, aerodinamik olarak ideal ve trafiğe çıkacak şe-
kilde tasarlayıp üretmeye çalıştık. 100 km’de 4
TL’lik elektrik harcıyor ve 6 saatte şebeke elektriği
ile şarj edilebiliyor. Saatte 70 km hız yapabilen ara-
cımızın ağırlığı 350 kg dır.Hafif olması için gövdeyi
kompozit malzemesi olan cam elyaftan ve şasiyi alü-
minyum profilden ürettik. Seneye kompozit mal-
zemesi karbon fiberden gövde ve şasiyi  üreteceğiz.
Hedefimiz 100 km’de minimum enerji harcayacak
şekilde 4 kişilik çekirdek aile aracı tasarlayıp üret-
mek ve şarj süresini indirmek. Mümkün oldukça
yerli ürün kullanarak yerlilik şartını sağlayacak milli
araba üretmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

“Elektromobil”
umut 
vaat 

ediyor




