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l Uludağ Üniversitesi yö-
netiminin eğitimde kaliteyi
yükseltmek amacıyla başlat-
tığı başarılı öğrencilere özel
burs kampanyası bu yıl da
sürüyor. 
l Aralarında eğitim ku-
rumlarının da bulunduğu
Bursa’nın tanınmış 15 fir-
ması, toplam 2.5 milyon li-
ralık bursu üstlenerek
Üniversitesine sahip çıktı.

(Haberi 2-3. sayfada)

Daha önce yabancı öğrenciler için sadece Türkiye’de sınav
açan Uludağ Üniversitesi,  ilk kez 10 farklı ülkede Yabancı
Öğrenci Sınavı yapacak. Üniversite yönetimi, yabancı öğrenci
sayısını 5 bine çıkarmayı hedefliyor. (Haberi 5. sayfada)

Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Sağlık Bi-
limleri ve Eğitim Bilimleri Enstitüleri’nde açılan toplam 5 bin
352 kişilik yüksek lisans ve doktora kontenjanına 14 bin  öğ-
renci başvurdu.                                        (Haberi 3. sayfada)

Yüksek Öğretim Kurulu
(YÖK) Başkanlığı, Uludağ
Üniversitesi’nde toplam 7
alanda araştırma yapacak
47 doktora öğrencisine
dört yıl boyunca burs ve-
recek. Burs miktarı baş-
langıç için 1550 TL olarak
açıklandı.

(Haberi 3. sayfada)

Başarı bursu kampanyasına 
Bursa’dan büyük destek

YÖS sınırları aştıYÖK’ten 47 doktora
öğrencisine 1550 TL 

Master ve doktoraya büyük ilgi
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Uludağ Üniversitesi’ni tercih eden
başarılı öğrenciye maaş gibi burs
Uludağ Üniversitesi’ni tercih eden

başarılı öğrencilere özel burs kam-
panyası bu yıl da sürüyor. Bur-

sa’nın önde gelen firmaları, çeşitli fakülte
ve bölümler için burs imkanı sağlayarak
Üniversite’nin kampanyasına destek veri-
yor. 2017 ÖSYM sınav sonuçları için ge-
çerli olacak protokoller, Rektör Prof. Dr.
Yusuf Ulcay ile firma yetkilileri tarafından
imzalandı. Burs veren firmaların isimleri,
ÖSYM tercih kılavuzlarında da yer alacak. 

İnşaat Mühendisliği
OYTAŞ-Yıldız İnşaat, UÜ Mühendislik

Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nü
seçen ve yerleşen ilk 5 öğrenciye aylık 500
TL verecek. Yıl içerisinde toplam 9 ay bu
bursu almaya hak kazanacak olan öğrenci-
ler, not ortalamasını 2,5 üzerinde tuttur-
duğu sürece başarı bursunu mezun
oluncaya kadar almaya devam edecek. Not
ortalamasını 3,5’un üstünde tutan ve alt-
tan ders bırakmayan 3 öğrenciye de ayrıca
750 TL başarı bursu verilecek.

Veteriner Fakültesi
Matlı Yem A.Ş., UÜ Veteriner Fakülte-

si’ni tercih edecek en başarılı 5 öğrenciye
9 ay süreyle aylık 500 TL ve başarısını
devam ettirerek 3,5 not ortalamasını yaka-
layan 3 öğrenciye de aylık 750 TL başarı
bursu vermeyi taahhüt etti. 

Sınıf Öğretmenliği 
Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bö-

lümünü seçecek yüksek puanlı ilk 5 öğ-
renci 9 ay süreyle Sınav Okulları’ndan 500
TL burs alacak. Başarılı olan ve not orta-
lamasını 2,5’un üstünde tutturan öğrenci-
ler mezun oluncaya kadar burslarını
almaya devam edecek. Not ortalamasını
3,5’un üstüne çıkan en başarılı 3 öğrenciye
ise ayrıca 750 TL başarı bursu verilecek.

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğret-

menliği bölümlerini seçecek yüksek puanlı
ilk 5 öğrenci 9 ay süreyle Sınav Okulla-
rı’ndan 500 TL burs alacak. Başarılı olan
ve not ortalamasını 2,5’un üstünde tuttu-
ran öğrenciler mezun oluncaya kadar burs-
larını almaya devam edecek. Not
ortalamasını 3,5’un üstüne çıkan en başa-
rılı 3 öğrenciye ise ayrıca 750 TL başarı
bursu verilecek.

Matematik Öğretmenliği
Final Okulları, Uludağ Üniversitesi

Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği
bölümünü tercih edecek en yüksek puanlı
toplam 3 öğrenciye 9 ay boyunca 500 TL
burs verecek. Alttan dersi olmayan ve not
ortalamasını 2.5’un üstünde tutturan öğ-
renciler mezun oluncaya kadar burslarını
almaya devam edecek. Ayrıca, birinci sınıfı
3.5 ve üzerinde not ortalamasıyla bitiren
en başarılı 2 öğrenciye de 750 TL başarı
bursu verecek. 

Okulöncesi Öğretmenliği
Final Okulları, ÖSYM’nin 2017-2018

dönemi için yaptığı sınav sonucunda,
Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünü ter-
cih edecek en yüksek puanlı 3 öğrenciye 9
ay boyunca 500 TL burs verecek. Alttan
dersi olmayan ve not ortalamasını 2.5’un
üstünde tutturan öğrenciler mezun olun-
caya kadar burslarını almaya devam ede-
cek. Ayrıca, birinci sınıfı 3.5 ve üzerinde
bitiren en başarılı 2 öğrenciye de ayrıca
750 TL başarı bursu verecek. 

İngilizce Öğretmenliği
Uludağ Üniversitesi’nin Çağdaş Öncü

Okulları ile imzaladığı protokol uyarınca,
UÜ Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmen-
liği Bölümü’nü kazanan en yüksek puanlı
3 öğrenci aylık 500 TL burs alacak. Çağdaş
Öncü Okulları ayrıca, ilk yıldan itibaren
not ortalaması 3,5’un üstünde olan en ba-
şarılı iki öğrenciye de aylık 750 TL başarı
bursu verecek.

Türkçe Öğretmenliği 
Büke Eğitim Kurumları ile imzalanan

burs protokolüne göre UÜ Eğitim Fakül-
tesi Türkçe Öğretmenliği bölümünü seçe-
cek en yüksek puanlı 3 öğrenciye 9 ay
süreyle 500 TL burs verilecek. Başarılı olan
ve not ortalamasını 2,5’un üstünde tuttu-
ran öğrenciler mezun oluncaya kadar burs-
larını almaya devam edecek. Not
ortalaması 3,5’un üstüne çıkan en başarılı
2 öğrenciye ise ayrıca 750 TL başarı bursu
verilecek.

Bilgisayar ve Öğretim 
Teknolojileri Öğretmenliği 
Büke Eğitim Kurumları ile imzalanan

burs protokolüne göre UÜ Eğitim Fakül-
tesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Öğretmenliği bölümünü seçecek en yük-
sek puanlı 3 öğrenciye 9 ay süreyle 500 TL
burs verilecek. Başarılı olan ve not ortala-
masını 2,5’un üstünde tutturan öğrenciler
mezun oluncaya kadar burslarını Büke’den

almaya devam edecek. Not ortalaması
3,5’un üstüne çıkan en başarılı 2 öğrenciye
ise ayrıca 750 TL başarı bursu verilecek.

İnegöl Çocuk Gelişimi
Evgesan Metal, Plastik, İnşaat Ltd Şir-

keti, Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek
Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı’nı
kazanan ve kayıt yaptıran ilk iki öğrenci-
sine 10 ay boyunca ayda 400 TL burs ve-
recek. Alt sınıftan dersi olmayan ve not
ortalaması 2.5’un üzerinde olan öğrenciler,
ikinci sınıfta da bursunu almaya devam
edecek.

Teknik Bilimler Gıda İşleme
Üniversite ve Orhan Köfte’nin imzala-

dığı burs protokolüne göre Teknik Bilimler
MYO Gıda İşleme Bölümü Et ve Ürünleri
Teknoloji Programı’nı seçecek en yüksek
puanlı ilk 5 öğrenci aylık 500 TL burs al-
maya hak kazanacak. Protokole göre ilk
yılın sonunda 3,5’un üstünde ortalamaya
sahip olan en yüksek puanlı ilk 3 öğrenci
de ayrıca aylık 750 TL başarı bursu kaza-
nacak.

Tekstil Mühendisliği
Adının yazılmasını istemeyen Bursalı

bir tekstil firması da, Uludağ Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendis-
liği Bölümü’nü tercih edecek başarılı öğ-
rencilere burs verecek. Firma, Mühendislik
Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümünü
ilk beşte kazanan ve kayıt yaptıran öğren-
cilerine yine 9 ay ve öğrenim süresi olan 4
yıl boyunca aylık 500 TL. burs verecek.
Bursun devam edebilmesi için öğrencinin
alttan ders bırakmaması ve dönemlik not
ortalamasının 2.5’un altında olmaması ge-
rekiyor. Firma ayrıca, 1. sınıfı başarı ile bi-
tiren öğrencilerden ilk üçüne de 2. sınıf ı
okurken ayda 750 TL başarı bursu verecek.

Elektrik Elektronik Mühendisliği
BALKANTÜRK Eğitim Vakfı (BEV),

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölü-
müne  ilk üçte yerleşen ve kayıt yaptıran
öğrencilerine yılda 9 ay ve öğrenim süresi
olan 4 yıl boyunca aylık 500 TL. burs ve-
recek. Burslu öğrenci, alttan ders bırakma-
ması ve dönem not ortalamasının 2.5’un
altında olmaması durumunda bursu al-
maya devam edecek. BEV ayrıca, birinci
sınıfı başarı ile bitiren öğrencilerden genel
not ortalaması 3,5 ve üzeri olan bir öğren-
ciye ayda 750 TL burs verecek.
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Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı,
Uludağ Üniversitesi’nde toplam 7 alanda
araştırma yapacak 47 doktora öğrencisine

dört yıl boyunca burs verecek. Burs miktarı baş-
langıç için 1550 TL olarak açıklandı.

Türkiye’nin gelecek 10 yılını şekillendirecek
nitelikli insan kaynağı yetiştirmek adına 100
alanda toplam 2 bin doktora öğrencisine YÖK
tarafından 100/2000 Projesi kapsamında burs
verilmesi kararlaştırıldı. 

Burs alacak bölümler
Yapılan başvuru ve YÖK’ün değerlendirme-

leri sonucunda Uludağ Üniversitesi; Moleküler
Onkoloji, Moleküler Patoloji, Manevi Danış-
manlık, Güç ve Depolama Teknolojileri, Yeni
Nesil Kompozitler ve Çok İşlevli Nanokompo-
zit Malzemeler, Ulaştırma Akıllı Ulaşım Sistem-
leri, Moleküler Farmakoloji ve İlaç
Araştırmaları alanlarında toplam 47 doktora öğ-
rencisi için burs almayı başardı.

Bahar döneminde 
başlayacak
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ulu-

dağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Aslı Hockenberger, YÖK’ün başlattığı projeyi
titizlikle incelediklerini ve uzun çalışmalar so-
nucunda toplam 47 doktora öğrencisi için burs
almaya hak kazandıklarını söyledi. Desteklene-
cek alanların da Uludağ Üniversitesi’ne ayrı bir
prestij katacağının altını çizen Rektör Yardım-
cısı Hockenberger; “Seçilecek doktora öğrenci-
leri YÖK bursu ile üniversitemizde doktoraları
sürecinde görev alarak araştırmalarına devam
edebilecekler. 

Öğrenciler, 2017 yılı Bahar Dönemi itiba-
riyle burslarını almaya başlayabilecekler. Top-
lam 4 yıl boyunca yılda 12 ayı kapsayacak
şekilde burslarını alabilecekler. İlk etapta aylık
burs miktarı 1550 TL olarak belirlendi. Her yıl
enflasyon oranı miktarında arttırılacak.

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkan-
lığı, Uludağ Üniversitesi’nde toplam 7
alanda araştırma yapacak 47 doktora

öğrencisine dört yıl boyunca burs verecek.
Burs miktarı başlangıç için 1550 TL olarak
açıklandı.

Türkiye’nin gelecek 10 yılını şekillendire-
cek nitelikli insan kaynağı yetiştirmek adına
100 alanda toplam 2 bin doktora öğrencisine
YÖK tarafından 100/2000 Projesi kapsa-
mında burs verilmesi kararlaştırıldı. 

Burs alacak bölümler
Yapılan başvuru ve YÖK’ün değerlendir-

meleri sonucunda Uludağ Üniversitesi; Mo-
leküler Onkoloji, Moleküler Patoloji, Manevi
Danışmanlık, Güç ve Depolama Teknoloji-
leri, Yeni Nesil Kompozitler ve Çok İşlevli
Nanokompozit Malzemeler, Ulaştırma Akıllı
Ulaşım Sistemleri, Moleküler Farmakoloji ve
İlaç Araştırmaları alanlarında toplam 47 dok-
tora öğrencisi için burs almayı başardı.

Bahar döneminde başlayacak
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan

Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Aslı Hockenberger, YÖK’ün başlattığı
projeyi titizlikle incelediklerini ve uzun çalış-
malar sonucunda toplam 47 doktora öğren-
cisi için burs almaya hak kazandıklarını
söyledi. 

Desteklenecek alanların da Uludağ Üni-
versitesi’ne ayrı bir prestij katacağının altını
çizen Rektör Yardımcısı Hockenberger; “Se-
çilecek doktora öğrencileri YÖK bursu ile
üniversitemizde doktoraları sürecinde görev
alarak araştırmalarına devam edebilecekler. 

YÖK’ten 47 doktora 
öğrencisine burs

Innsbruck 
Üniversitesi’nden
doktora bursu

İşletme Bölümü
BALKANTÜRK Eğitim Vakfı, İktisadi

ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölü-
münü ilk üçte kazanan ve kayıt yaptıran
öğrencilerine yılda 9 ay ve öğrenim süresi
olan 4 yıl boyunca aylık 500 TL. burs ve-
recek. Burslu öğrenci alttan ders bırakma-
ması ve dönem not ortalamasını 2.5’un
altında olmaması şartıyla bursunu almaya
devam edecek. 

Vakıf ayrıca, birinci sınıfı başarı ile bi-
tiren öğrencilerden genel not ortalaması
3,5 ve üzeri olan bir öğrenciye ayda 750
TL burs verecek.

Bilgisayar Mühendisliği
Bilişim Sektörü İş Adamları ve Profes-

yonelleri Derneği (BİSİAD), Mühendislik
Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölü-
münü ilk beşte kazanan ve kayıt yaptıran
öğrencilerine yılda 9 ay ve öğrenim süresi
olan 4 yıl boyunca aylık 500 TL. burs ve-
recek. Burslu öğrenci başarılı olduğu sü-
rece bursu alabilecek. Bursun devam
edebilmesi için öğrencinin alttan dersinin
olmaması ve dönem not ortalamasının 2.5
ve üzerinde olması gerekiyor. BİSİAD ay-
rıca, birinci sınıfı başarı ile bitiren öğren-
cilerden genel not ortalaması 3,5 ve üzeri
olan bir öğrenciye de ayda 750 TL burs ve-
recek. 

Hukuk Fakültesi
Borusan Kocabıyık Vakfı ile imzalanan

protokole göre, Uludağ Üniversitesi
Hukuk Fakültesi’ne kayıt yaptıracak ilk
beş başarılı öğrenci, ayda 500 TL burs ala-
cak. Aynı öğrenciler, alttan ders bırakma-
dığı ve not ortalamasını 2.5 ve üzerinde
getirdiklerinde dört yıl boyunca bursunu
almaya devam edecek. Borusan Kocabıyık
Vakfı ayrıca, birinci sınıfı başarı ile bitiren
ve genel not ortalaması 3.5 ve üzeri olan
ilk üç öğrenciye de ayda 500’er TL burs
verecek. 

Bu bursu hak eden öğrenciler eğer eği-

tim öğretim dönemi başında Hukuk Fa-
kültesi’ne kaydını yaptıran en başarılı beş
öğrenciden biriyse, burs miktarı 750 TL
olacak.

Uluslararası İlişkiler
Bursa Genç Sanayici İşadamları ve Yö-

neticileri Derneği (GESİAD), Uludağ
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fa-
kültesi Uluslararası İlişkiler Bölümüne ilk
beşte kazanan ve kayıt yaptıran öğrenci-
lere, yılda 9 ay ve öğrenim süresi olan 4 yıl
boyunca aylık 500 TL. burs verecek.
Burslu öğrenci, alttan ders bırakmadığı ve
dönemlik not ortalamasını 2.5 ve üzerinde
getirdiğinde bursu almaya devam edecek.  

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
Çakmak Eğitim Kurumları, Eğitim Fa-

kültesi’nin PDR (Psikolojik Danışmanlık
ve Rehberlik) öğretmenliğini ilk beşte ka-
zanan ve kayıt yaptıran öğrencilerine yılda
9 ay ve öğrenim süresi olan 4 yıl boyunca
aylık 500 TL. burs verecek. Burslu öğrenci
başarılı olduğu sürece bursu alabilecek.
Bursun devam edebilmesi için öğrencinin
alttan dersinin olmaması ve dönem not or-
talamasının 2.5 ve üzerinde olması gereki-
yor. 

Çakmak Eğitim Kurumları ayrıca, bi-
rinci sınıfı başarı ile bitiren öğrencilerden
genel not ortalaması 3,5 ve üzeri olan ilk
iki öğrenciye de ayda 750 TL burs verecek.

Fen Bilgisi Öğretmenliği
Çakmak Eğitim Kurumları, Fen Bilgisi

Öğretmenliğini tercih edecek öğrencilere
de burs desteği verecek. Bu bölümü ilk
beşte kazanan ve kayıt yaptıran öğrenciler,
yılda 9 ay boyunca aylık 500 TL. burs ala-
cak. Öğrenciler, alttan ders bırakmadıkları
ve dönem not ortalamasını 2.5 ve üzerinde
getirdikleri takdirde 4 yıl boyunca bur-
sunu almaya devam edecek. 

Ayrıca birinci sınıfı başarı ile bitirenler-
den not ortalaması 3.5 ve üzeri olan ilk iki
öğrenci de ayda 750 TL burs alacak.
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Kaliteli eğitimi ile tercih edilen, nitelikli bilimsel araştır-
malar yapan, yenilikçiliği ve girişimciliği ile refah artışına
katkı sağlayan üçüncü nesil üniversite olmayı hedefleyen

Uludağ Üniversitesi yönetimi, amacına ulaşabilmek için bilişim
altyapısına desteğini yüzde 50 oranında artırdı.

“3. nesil üniversite” ruhuna uygun hazırlanan strateji planı

yürürlük için gün sayarken, Uludağ Üniversitesi yönetimi, yürür-
lükteki bütçesini de hedefleriyle eşgüdümlü olarak kullandı. 

Uludağ Üniversitesi’nin tüm kampüslerinde bilişim hizmet
kalitesini yükseltme çalışmaları meyvelerini vermeye başladı. 

Göreve geldikten sonra Uludağ Üniversitesi Bilgi İşlem Daire
Başkanlığı’nın ödeneğini yüzde 50 oranında artıran Ulcay yöne-
timi, 2 milyon 311 bin liralık ödeneğin yüzde 23’ünü kam-
püslerde ücretsiz internet ve bilişim altyapısına harcadı. Bilgi
İşlem Daire Başkanlığı, geçen yıl 750 Megabit olan çıkış hızını
da bu yıl ikiyi katlayarak 1500’e yükseltti. Bu kapsamda, geçen
yıl ücretsiz internet ve iletişim hizmetlerine online olarak ulaşan
öğrenci sayısı 3 bin iken bugün 4 bine ulaştı. Yeni yılın ilk ayında
ise bu sayı 5 bine ulaşacak. Üniversitede 2017 yılında yapılacak
yatırımlarla tüm öğrencilerin kampüslerdeki bilişim hizmetlerine
ulaşması sağlanacak. 

Bilgi İşlem Daire Başkanı Mustafa Doğan, yönetimin talebi
ile yazılım alanında yeni bir çalışma başlattıklarını, insan kay-
naklarını daha verimli kullanma adına yeni otomasyonlar üret-
mek için kolları sıvadıklarını söyledi. Bu kapsamda ilk adım, tüm
fakültelerin öğrenci işlerini tek merkezde toplamakla atıldı. 

Rektörlük Sanat Galerisi olarak hizmet veren birim yeniden
düzenlenerek “Öğrenci Otomasyon Merkezi”ne dönüştürüldü.
Daha önce fakültelerde toplam 173 kişiyle verilen hizmet,
merkezi öğrenci otomasyonu sayesinde 35 kişiyle verilmeye baş-
landı. Üniversite, otomasyon sistemlerini geliştirerek öğrencilerin
ve personelin fiziki arşiv sistemini de dijitale dönüştürmeyi hede-
fliyor. 

Tüm öğrenci işleri tek merkezde
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YÖS sınır ötesine geçti
Uludağ Üniversitesi, Türkiye’de eğitim

görmek isteyen yabancı öğrencilerin
başvurduğu Yabancı Öğrenci Sı-

navı’nı (YÖS) ilk defa Türkiye dışında 10
farklı ülkede kurduğu merkezlerde de yapa-
cak. 

Yabancı öğrenci sayısını 5 bin seviyele-
rine çıkarmayı hedefleyen Uludağ Üniversi-
tesi, bu kapsamda 10 farklı ülkede toplam14
YÖS Sınav Merkezi açtı. Daha önce sadece
Türkiye’de sınav yapan Uludağ Üniversi-
tesi’nin merkezlerine yoğun bir başvurunun
olması bekleniyor.

Hedef 5 bin yabancı öğrenci
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce,
3. Nesil Üniversite hedefiyle her alanda

önemli yenilikler yapmaya başladıklarının
altını çizdi. 
Daha önce yapılmayan çok sayıda projeye
imza attıklarını belirten Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Mehmet Yüce, “Yabancı öğrenci
sayımızı da 5 bine çıkarmayı hedefliyoruz.
Bu anlamda da bazı girişimlerde bulunduk.
Önceki senelerde bin ile bin 500 olan öğ-
renci sayımız şu anda 3 bin seviyelerinde bu-
lunuyor. Bu sene ilk kez dünyanın 10 farklı
ülkesinde 14 sınav merkezi açtık. Öğrenci-
lerden yoğun bir başvuru olacağını düşünü-
yoruz. Başvuruları internet sitemizden
alacağız. 2017-2018 eğitim-öğretim döne-
minde gelecek öğrencilerle birlikte 4 bini
geçen bir yabancı öğrenci kontenjanımız
olacak. Hemen hemen her fakültemizde ve

bölümümüzde yabancı öğrencilere eğitim
vermeye devam ediyoruz. Bu sayıları daha
da yukarılara çıkarmayı hedefliyoruz” diye
konuştu.

Sınav merkezi olan ülkeler
2017-2018 eğitim öğretim dönemi için

Türkiye dışında; Kırgızistan, Endonezya,
Ruanda, Pakistan (2 adet), Almanya, Yuna-
nistan, Bosna Hersek, Azerbaycan, Ürdün,
Nijerya (2 adet) ofisler açan Uludağ Üniver-
sitesi’nde dünyanın 120 ülkesinden toplam
3 bin 300 yabancı öğrenci eğitim görüyor. 
YÖS başvuruları, 2 Ocak-31 Mart 2017 ta-
rihleri arasında üniversitenin internet site-
sinden yapılacak. Sınavlar ise 30 Nisan ve 6
Mayıs’ta sınav merkezlerinde gerçekleştirile-
cek. 

Daha önce yabancı
öğrenciler için sadece
Türkiye’de sınav açan
Uludağ Üniversitesi
ilk kez 10 farklı ül-
kede Yabancı Öğrenci
Sınavı yapacak. Amaç
yabancı öğrenci sayı-
sını artırmak...

Eğitim kalitesinin yükseltilmesi
amacıyla  yükseklisans ve doktora
kontenjanlarının arttırılmasının

ardından, rekor sayıda başvuru gerçekleşti. 
Uludağ Üniversitesi, 3. Nesil Üniversite

vizyonu ile çalışmalarına ara vermeden
devam ediyor. Bu kapsamda arttırılan yük-
sek lisans ve doktora kontenjanlarına 14
bin civarında öğrenci başvuru yaptı. Fen
Bilimleri, Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri
ve Eğitim Bilimleri Enstitüleri’nde açılan
toplam 5 bin 352 kişilik yüksek lisans ve
doktora kontenjanına tam olarak 14 bin
öğrenci başvuru yaptı. 

Öğrenciler ağırlıklı olarak yüksek lisans
kontenjanlarına başvuru yaptı. Toplam 13
bin 531 öğrenci yüksek lisans eğitimi
almak için başvuruda bulundu. 477
öğrenci de doktora yapmak için başvuru
yaptı. Lisansüstü eğitim kontenjanlarına

Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitü-
leri’nde daha yoğun başvuruların olduğu
gözlendi. Sağlık ve Eğitim Bilimleri En-
stitüleri’nde de geçen yıllara oranla yak-
laşık 2 katı bir başvuru artışı yaşandı.

Ulcay: Hedef 10 bin öğrenci
Uludağ Üniversitesi’nde okuyan nite-

likli öğrenci sayısını arttırmak için en-
stitülerde yeni kontenjanlar açtıklarını
kaydeden Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay,
önceki yıllara oranla yaklaşık 3 katı bir
kontenjan artışına gittiklerini açıkladı.
2017 yılı için 8 bin yüksek lisans ve dok-
tora öğrencisi sayısına ulaşmak istediklerini
vurgulayan Rektör Ulcay; “2016 yılında 7
bin 300 lisansüstü öğrencimiz vardı. Ulu-
dağ Üniversitesi olarak hedefimiz toplam
10 bin yüksek lisans ve doktora öğrenci-
sine ev sahipliği yapmaktır. Bu amaçla da
son iki yıldır kontenjan sayılarımızı ciddi

oranlarda arttırıyoruz. Önceki yıllara
oranla 4 katı kontenjan artışına gittiğimiz
enstitülerimiz var. Önümüzdeki tabloya
baktığımızda enstitülerimizde yüksek
lisans eğitimi almak isteyen öğrencilerin
sayısına çok ciddi bir artış görüyoruz. Yak-
laşık 14 bin öğrenci Uludağ Üniversite-
si’nde yüksek lisans için başvuru yapmış.
Burada arttırdığımız kontenjan sayılarının
da önemli olduğunu düşünüyorum. Dok-
tora yapmak isteyen öğrencilerimizde de
belirgin bir artış gözlemliyoruz. Hedefimiz
Uludağ Üniversitesi’ni Türkiye’nin en iyi
10 üniversitesi arasına sokmaktır. Sadece
öğrenci kalitesi anlamında değil, eğitim ve
fiziki kalite anlamında da yatırımlarımız ve
çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki
dönem disiplinlerarası alanlarda da yeni
yüksek lisans ve doktora kontenjanları
açılacağını söyleyebiliriz” diye konuştu.

Master ve doktoraya rekor başvuru
Toplam 5 bin 352 kişilik yükseklisans ve doktora kontenjanına 14 bin  başvuru oldu. 
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Uludağ Üniversitesi,  alternatif
enerji kaynaklarına yönelme
konusundaki ulusal politikalara

destek amacıyla Görükle Kampusunda
güneş ve rüzgar enerji santralleri kur-
mayı planlıyor. 

Rektör Yusuf Ulcay, üniversite olarak
rüzgâr ve güneş enerji santralleri kur-
mak için fizibilite çalışmalarına başla-
dıklarını ve bunun diğer üniversitelere
ve bilim insanlarına örnek olmasını di-
lediklerini söyledi.

Uludağ Üniversitesi Genç Girişim-
ciler Topluluğu tarafından 3.’sü düzen-
lenen Ulusal Yenilenebilir Enerji
Kongresi düzenlendi. Mete Cengiz Kül-
tür Merkezi’nde gerçekleştirilen kon-
grede konuşan Rektör Prof. Dr. Yusuf
Ulcay, alternatif enerji sistemlerinin
Türkiye’de kurulması ve yaygınlaştırıl-
ması gerektiğine işaret etti. Enerji ve-
rimliliği bilincinin yerleşmesi için
teşvikler yapılması konusunda çağrıda
bulunan Rektör Ulcay; “Gelişmiş
dünya ülkelerinin alternatif enerji kay-
nakları konusundaki gayretlerini hepi-
miz görüyoruz. Enerji verimliliği ve
alternatif enerji kaynaklarına yönelme
konusunu ulusal hedeflerimiz arasında
kabul etmemiz gerekiyor. Bizler de üni-
versiteler ve bilim insanları olarak, yerel
ve ulusal düzeyde bu alandaki projelere
daha çok odaklanmalıyız. 

Rüzgar ve güneşten yararlanılacak
Uludağ Üniversitesi yönetimi olarak

herkese örnek olması adına rüzgâr ve
güneş enerji santralleri kurmak için fi-
zibilite çalışmalarına başladık. Üniver-
sitemizin Görükle kampüs alanında
güçlü olmamakla birlikte rüzgâr ve
güneş enerjileri için yeterli potansiyel
bulunuyor. 

EPDK ile görüşüldü
Enerji Piyasası Denetleme Kurulu ile

ön görüşme yapıldı.  Santral kurma-
mızda bir engel yok. Küçük çaplı sant-
raller olacak ve ancak üniversitemizdeki
enerji giderlerine kısmı katkı sağlaya-
cak. Diğer üniversitelere ve bilim insan-
larına da örnek teşkil etmesi
bakımından önemli bir yatırım olacak
diye düşünüyorum” dedi.

Uludağ Üniversitesi kendi enerjisini 
üretmek için harekete geçti

ODTÜ Güneş Enerjisi Araştırma ve
Uygulama Merkezi (GÜNAM) pro-
jesinin yürütücüsü ve Müdürü Prof.

Dr. Raşit Turan, Türkiye’nin Tuz Gölü bü-
yüklüğünde bir alanda kuracağı güneş panel-
leri ile tüm elektrik ihtiyacını
karşılayabileceğini söyledi.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fizik Bö-
lümü Öğretim Üyesi ve güneş enerjisi araştır-
malarının yürütüldüğü GÜNAM’ın Müdürü
Prof. Dr. Raşit Turan, dünyanın enerji ihti-
yacının yüzde 85’inin odun, kömür, petrol
vb. yakarak karşılandığını,  bu yüzden dün-
yanın ısınarak yaşanılamaz hale geldiğini söy-
ledi. Turan, Uludağ Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi  Ahmet Rasim Büyüktür Salo-
nu’nda güneş enerjisini anlattı. Rektör Prof.
Dr. Yusuf Ulcay, öğretim üyeleri ve öğrenci-
lerin ilgiyle izlediği kolokyumda konuşan
Prof. Turan, güneş enerjisiyle ilgili çarpıcı de-
ğerlendirmeler yaptı.

Güneş enerjisinin çevreyi kirletmeyen
önemli bir alternatif olduğunu ve toplumun
bilgilendikçe konuya daha sıcak bakmaya
başladığını vurgulayan Turan, “Kuruyorsunuz
fotovoltaik sistemleri, kayısı kurutur gibi
enerji üretiyorsunuz. Üstelik de en ucuzu. Şu
anda 1 kwh elektik maliyeti 10 sent ama
güneş enerjisi santrali kurmak isteyen firma-
lar şu anda 5 sent’le ihale teklifleri veriyor.
Bundan para da kazanıyorlar üstelik. Güneş
enerjisi, Türkiye’yi değil dünyayı da kurtara-
caktır” dedi.

Türkiye’nin enerji ihtiyacının 1990 yılın-

dan 2015’ yılına kadar yüzde 144 arttığını ve
bu ihtiyacı karşılamak için her yıl cari açık
kadar yani 55-60 milyar dolarlık enerji ithal
edildiğini vurgulayan Prof. Turan, “Enerji-
deki dışa bağımlılığı kaldırdığımız anda Tür-
kiye’nin cari açığı da ortadan kalkacaktır”
dedi.
Tuz Gölü büyüklüğande güneş paneli 
Türkiye’ye yeter

Güneş enerjisiyle ilgili ortaya konan en
önemli eleştirilerin panel fiyatlarının yüksek-
liği ve panellerin kapladığı alan konusunda
olduğunu hatırlatan Turan, “Panel fiyatları
hızla aşağı iniyor. Almanya bu işin lokomotifi
olmuştur, son yıllarda Çin de önemli üretici-
lerden biri oldu. Ucuz ithal ürünler olduğu
gibi ülkemizde 20”ye yakın fabrika güneş pa-
nelleri üretiyor. Ayrıca iddia edildiği gibi çok
büyük alanlara panel kurulması gerekmiyor.
Türkiye, Tuz Gölü’nün alanı kadar bir alana
panel kursa tüm elektrik ihtiyacını karşılar”
diye konuştu.

Dünyada kullanılan elektriğin yüzde
20’sinin 2050 yılında güneşten elde edilece-
ğini öngören Prof. Dr. Turan, vatandaşların
bir gün evlerindeki şebekeyi söküp evlerine
güneş panelleri kuracaklarını görür gibi oldu-
ğunu anlatan Turan, güneş elektriğini akü-
lerde stoklama çalışmalarının da umut verici
olduğunu söyledi. Rektör Prof. Dr. Yusuf Ul-
cay’la sohbet eden Prof. Turan, Uludağ Üni-
versitesi’ne güneş enerjisi santrali kurma
konusunda destek vermeye hazır olduğunu
söyledi. 

“Güneş enerjisi dünyayı kurtaracak”
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Uludağ Üniversitesi’ni bilginin ışığında zir-
veye taşıyacak “3. nesil üniversite” vizyo-
nuyla hazırlanan 2017-2021 stratejik planı

yeni yılda yürürlüğe girdi. 
Rotasını, “tüm kurumlarla koordineli bir bi-

çimde adım adım zirveye çıkmak”  olarak belirleyen
Üniversite, önümüzdeki beş yıl içinde tüm yatırım-
larını yeni strateji planına göre gerçekleştirecek.
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından geniş
katılımlı bir biçimde, bir yılı aşkın bir zamandır yü-
rütülen 2017-2021 dönemi stratejik plan çalışmaları
tamamlandı.

Üniversite, yeni vizyonunu, “kaliteli eğitimi ile
tercih edilen, nitelikli bilimsel araştırmalar yapan,
yenilikçiliği ve girişimciliği ile refah artışına katkı
sağlayan üçüncü nesil üniversite olmak” olarak be-
lirledi ve bu hedefine ulaşmak için yol haritasını ay-
rıntılarıyla çizdi. 

Yeni strateji planında hedeflerini, 3. nesil üniver-
sitenin ruhuna uygun, küresel ölçekte yarışan, giri-

şimci ve yenilikçi bireyler yetiştirmek; araştırma ge-
liştirme faaliyetlerini nicelik ve nitelik açısından ar-
tırarak sonuçları ilgili sektörlerde uygulamaya
aktarmak; girişimciliği ve inovasyonu geliştirmek;
sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi için hizmet kali-
tesini ve çeşitliliğini arttırmak; kurumsal amaç ve he-
deflerin gerçekleştirilmesine yönelik kurum
kültürünü geliştirmek ve yükseköğretimi daha yay-
gın ve erişilebilir hale getirmek olarak belirleyen
Uludağ Üniversitesi, 2021 yılına kadar uzaktan eği-
tim ile açıköğretimin altyapısını da oluşturacak.

Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, stratejik planlama-
nın çağdaş yönetim anlayışının bir gereği olarak ön-
celikleri belirlemenin ve bunları uygulamaya
geçirmenin en önemli araçlarından biri olduğunu
söyledi.  Ulcay, “Bu stratejik plan, Uludağ Üniver-
sitesi’nin 3. Nesil Üniversite vizyonu doğrultusun-
daki hedeflerine ulaşması için ortak akılla
oluşturulmuş bir yol haritasıdır. Uludağ Üniversitesi
olarak en önemli hedefimiz; kentimizin ve ülkemizin

kalkınma hedeflerine en yüksek katkıyı sağlarken
akademik ve bilimsel başarılarıyla Türkiye’nin ilk 10
üniversitesi arasında yer almaktır. Bu çalışmaları ger-
çekleştirirken akılcı planlama, etkin bütçe yönetimi,
dış kaynaklara ulaşım ve doğru işbirlikleri kurmak,
yönetim anlayışımızın ilkelerini oluşturmaktadır.
Uludağ Üniversitesi’nin başarısını yükseltmemiz ve
2017-2021 hedeflerine ulaşmamız yine çalışanları-
mızın, öğrencilerimizin, mezunlarımızın ve paydaş-
larımızın aktif katılımı ile mümkündür. Üniversite
olarak tüm akademik ve idari personelimizi, öğren-
cilerimizi, mezunlarımızı ve Uludağ Üniversitesi
dostlarını stratejik planımızın hazırlık safhalarında
olduğu gibi uygulama aşamalarında da aktif olarak
destek vermeye davet ediyorum. Şeffaflık ve katılım-
cılık ilkeleri çerçevesinde ortaya koyduğumuz planı-
mızın hazırlanmasında emeği geçen stratejik
planlama ekibi başta olmak üzere, çalışmalara katkı
sağlayan herkese teşekkür ediyor, üniversitemize ve
Bursa’mıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Üniversitenin yeni yol haritası belirlendi

Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu,
Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek TSE’den
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

(KYS) belgesi alan ilk meslek yüksekokulu oldu.
Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. İbrahim Çakmak

ve Müdür Yardımcısı Saffet Yılmaz’ın liderliğinde;
Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Neşe Özmen, Öğr.
Gör. ve Danışman Hamdi Dilmenler, kalite yöneti-
cisi Yüksekokul Sekreteri Celal Çam’la birlikte kalite
ekibinde görev alan  öğretim görevlileri Serkan Abiş,
Gizem Anşin, İhsan Topçu ve okul personeli Orhan
Sönmez, Nurseven Özkoç, Emre Ekici, İzzet Özkan
ve Cemil Korkusuz’dan oluşan kalite ekibinin hafta-
lar süren yoğun çalışma temposu sonucunda mutlu
sona ulaşıldı. Meslek Yüksekokulu çalışanları, bun-
dan da sonra kalite yönetiminin sürekli iyileştirilmesi
ve geliştirilmesi için çalışmalar yürütecek.

Mustafakemalpaşa MYO’ya kalite belgesi
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Mühendisler, diş implantlarının
ömrü için harekete geçti
Mühendislik Fakültesi Makine Mü-

hendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Fatih Karpat tarafından

önerilip YÖK tarafından da desteklenmeye
uygun bulunan "Farklı Tasarım ve Kaplama-
lara Sahip Diş İmplantlarının Ömürlerinin
Tespiti için Teorik ve Deneysel Metotların
Geliştirilmesi" konulu proje start aldı. 

Doç. Dr. Fatih Karpat, Yrd. Doç. Dr. Esin
Karpat, Arş Gör. Oğuz Doğan, Arş. Gör. Ce-
lalettin Yüce ve yüksek lisans öğrencisi Hasan
Karaman’dan oluşan proje ekibi Amerika Bir-
leşik Devletleri Central Oklahoma Üniversi-
tesi’nde çalışmalarına başladı. 

Bir ay süreyle Prof. Dr. Morshed Khanda-
ker ve ekibiyle çalışmalarını sürdürecek olan
Uludağ Üniversitesi ekibi onuruna, Central
Oklahoma Üniversitesi yönetimi tarafından
bir resepsiyon verildi.

Prof. Betz: Uludağ Üniversitesi 
stratejik bir ortak
Resepsiyona Uludağ Üniversitesi ekibinin

yanı sıra Central Oklahoma Üniversitesi Baş-
kanı Prof. Dr. Don Betz, Başkan yardımcısı
Prof. Dr. John Barthell ile Ulusalararası iliş-
kilerden sorumlu Başkan danışmanı Prof. Dr.
David Macey, Mühendislik ve Fizik Fakültesi
Dekanı Prof. Dr.  Wei Chen ile çok sayıda
akademisyen katıldı.

Resepsiyonda konuşan başkan Prof. Dr.

Tekstili
geliştirecek 
anlaşma

Zorlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren
Zorluteks Tekstil San. Tic. A.Ş. ile Uludağ
Üniversitesi arasında ikili işbirliği protokolü

imzalandı. Protokole göre Uludağ Üniversitesi,
Zorluteks Ar-Ge Merkezi’nde tekstil ve mühendis-
lik başta olmak üzere araştırma ve geliştirmeye yö-
nelik ortak proje çalışmaları yapacak. Kurumlar
arasında işbirliklerinin geliştirilmesini de hedefle-

yen protokolün imza töreninde konuşan Rektör
Prof. Dr. Yusuf Ulcay, göreve geldikleri günden bu
yana sektör-üniversite ortaklığını güçlendirmek
adına Türkiye’nin ve Bursa’nın önde gelen kurum
ve kuruluşlarıyla işbirliği protokolleri imzaladıkla-
rını belirtti. 

Zorluteks Tekstil San. Tic. A.Ş. Ar-Ge Merkezi
Müdürü Murat Yıldırım ise kurum olarak henüz

yeni bir Ar-Ge merkezi kurduklarını açıkladı. Sek-
töre hızlı bir giriş yapmak istediklerini söyleyen
Murat Yıldırım; “Bursa’yı ve Uludağ Üniversite-
si’ni seviyoruz. Korteks çatısı altında önemli bir
yatırımımızın olduğu kentin üniversitesi olan Ulu-
dağ Üniversitesi’yle ortak çalışmalar yapmak iste-
dik.  İki kurum için de çok önemli bir ortaklık
olacağını düşünüyorum” dedi.

Uludağ Üniversitesi, tekstil sek-
törünün öncü firmalarından
Zorluteks ile tekstil ve mühen-
dislik alanında Ar-Ge yapacak.

Betz, Uludağ Üniversitesi’nin Türkiye'nin
bölgedeki önemi nedeniyle 50'ye yakın part-
ner üniversite içinde farklı bir yeri olduğunu
ve bu nedenle güçlü stratejik bir ortak olarak
gördüklerini ifade etti. 

Yüksek Öğretim Kurulu’nca, "Türk yük-
sek öğretim sisteminin dünyaya açılan pen-

ceresi" olarak nitelendirilen "Proje Tabanlı
Mevlana Değişim Programı" kapsamında
desteklenen proje bir yıl sürecek. Proje kap-
samında Central Oklahoma Üniversite-
si'nden üç akademisyen, ortak çalışmalarda
bulunmak üzere yaz döneminde Uludağ Üni-
versitesi’ne gelecek.
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Merinos Atatürk Kongre ve
Kültür Merkezi’nde düzen-
lenen ödül törenine Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Dr. Mehmet Müez-
zinoğlu, Bursa Valisi İzzet-
tin Küçük, Uludağ
Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Yusuf Ulcay, BTSO Yö-
netim Kurulu Başkanı İb-
rahim Burkay, Bursa
Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe, BTSO
Meclis Başkanı Remzi
Topuk, meclis ve komite
üyeleri ile Bursa iş dünyası
temsilcileri katıldı.

Uludağ Üniversitesi, Uluslararası Tahkim
Hakemleri Kurumu’nun çözüm ortağı oldu

Tahkim ve arabuluculuk ödülü

Uludağ Üniversitesi, dünya çapında 14
binden fazla üyeye sahip Uluslararası
Tahkim Hakemleri Kurumu’nun

dünyadaki ilk çözüm ortağı üniversite oldu.
Tahkim ve arabuluculuk alanında Bursa

ekonomisinin çatı kuruluşu Bursa Ticaret ve
Sanayi Odası (BTSO) ile birlikte dünyada ilk
defa tahkim hakemi alanında Türkçe eğitim
veren UÜ, merkezi İngiltere’nin başkenti
Londra’da bulunan Uluslararası Tahkim Ha-
kemleri Kurumu (Chartered Institute of Ar-
bitrators) ile işbirliği protokolüne imza attı. 

Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Bursa Tica-
ret ve Sanayi Odası Tahkim ve Arabuluculuk
Merkezi (BTSOTAM) Başkan Yardımcısı ve
Uluslararası Tahkim Hakemleri Kurumu’nun
Başkan Vekili Bennar Aydoğdu ile birlikte ku-
rumun Londra’daki merkezini ziyaret ederek,
Genel Sekreter Anthony Abrahams ile bir
araya geldi.

“Arabuluculuk kültürümüzde var”
Prof. Dr. Ulcay, tahkimin yargıdaki iş yü-

künü ve uyuşmazlıklarını çözen alternatif
çözüm yöntemlerinden birisi olduğunu söy-
ledi. Dünyada 100 yılı aşkın süredir kullanı-
lan tahkimin güçlü bir adalet sisteminin
kurulmasına öncülük ettiğini dile getiren
Ulcay, üniversite olarak bu alanda üzerlerine
düşen sorumlulukları yerine getirdiklerini
söyledi. 
Alternatif çözüm yöntemleriyle Türk hukuk
sistemine ve iş dünyasına büyük katkı sağla-
dıklarını belirten Rektör Ulcay: “Arabulucu-
luk, bizim geleneklerimizde ve kültürümüzde
de olan bir kavram. Uludağ Üniversitesi ola-
rak biz bu kavramı yeniden gün yüzüne çıka-
racağız. Vereceğimiz eğitimler ile tahkim
hakemliği konusunda üniversitemizi bir
marka haline getireceğiz” diye konuştu.

“Dünyada bir ilk”
Yusuf Ulcay, Uluslararası Tahkim Hakem-

leri Kurumu ile imzaladıkları protokolün
kendileri için büyük bir önem taşıdığını ifade
etti. Uluslararası Tahkim Hakemleri Ku-
rumu’nun Dünya’daki ilk çözüm ortağı üni-
versite olduklarını dile getiren Ulcay,
“Mahkemeye gitmeden daha hızlı ve az mali-
yetle anlaşmazlıkları çözme yolu olan Tahkim
alanında tarihi bir imza attık. Kurumun ku-
rumsal üyesi olan üniversitemizde tahkim ha-
kemleri yetiştirilecek. Üniversitemizdeki
eğitimlerden faydalananlar, alacakları sertifi-
kalarla uluslararası düzeyde de önemli bir ay-
rıcalığa sahip olacak. Ayrıca ülkemizde
tahkimin yaygınlaşması için yüksek lisans
programlarına da tahkim eğitimini vermek is-

tiyoruz. Protokolün hem üniversite hem de
Bursa’mız için hayırlı olmasını diliyorum”
dedi.

Abrahams: Bursa ile çalışmak şans
Uluslararası Tahkim Hakemleri Kurumu

Genel Sekreteri Anthony Abrahams, BTSO
ve UÜ ile yapılan işbirliğinin kurumun çalış-
malarına da güç verdiğini söyledi. UÜ ile ya-
pılan işbirliğinin kendileri açısından ayrıcalık

olduğunu ifade eden Abrahams, “Tahkim
alanında başarılı 
olmak için çok iyi bir iletişim stratejisine,
mükemmel bir eğitim yöntemine ve adil bir
sisteme ihtiyaç var.  Bursa bu açıdan harika
bir lokasyona sahip. Uludağ Üniversitesi Rek-
törümüz Sayın Yusuf Ulcay’a üstlendikleri so-
rumluluktan dolayı teşekkür ediyorum”
şeklinde konuştu.

Uludağ Üniversitesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından bu yıl 43.’sü
gerçekleştirilen ‘Ekonomiye Değer Katanlar 2016’ töreninde ‘Tahkim ve
Arabuluculuk’ alanında yaptığı çalışmalarla ödüle layık görüldü.
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Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf
Ulcay, üniversite olarak Yaban Hayvanları
Uygulama ve Araştırma Merkezi kurmak

için çalışmaları başlattıklarını söyledi. 
Uludağ Üniversitesi yönetimi, Veteriner Fakül-

tesi bünyesinde hizmet vermesi ve öğrenciler için
etkili bir uygulama sahası olması bakımından ku-
rulması düşünülen Yaban Hayvanları Uygulama
ve Araştırma Merkezi için Orman ve Su İşleri Ba-
kanlığı 2. Bölge Müdürlüğü ile irtibata geçti. Ulu-
dağ Üniversitesi Bölge Müdürlüğü yetkililerinden
oluşan heyet, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube
Müdürlüğü bünyesinde faaliyet Karacabey’deki
Ovakorusu Ayı Barınağı ile Celal Acar Yaban Ha-
yatı Kurtarma Merkezi’ni ziyaret etti. İki kurum
arasında önümüzdeki günlerde imzalanacak pro-
tokol ile Uludağ Üniversitesi Yaban Hayvanları
Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuş olacak.
Merkezde hem veteriner fakültesi öğrencileri staj
eğitimi görecek hem de akademisyenler bilimsel
araştırmalar yapabilecek.

“Önemli bir uygulama merkezi olacak”
UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, kurmayı

düşündükleri Yaban Hayvanları Uygulama ve
Araştırma Merkezi için Orman ve Su İşleri Bakan-
lığı nezdinde girişimlerde bulunduklarını açıkladı.
Karacabey’de bulunan Yaban Hayatını Kurtarma
Merkezi’nin, hayata geçirmeyi planladıkları proje
için uygun bir alt yapıya sahip olduğunu vurgula-
yan Rektör Ulcay; “2. Bölge Müdürümüz ve Ve-
teriner Fakültemizin yetkilileriyle birlikte alanı
incelemek için bugün buraya geldik. Hep birlikte
inceleme ve değerlendirme yapacağız. Orman ve
Su İşleri Bakanlığı’nın da uygun görmesi ve onay
vermesi durumunda iki kurum arasında bir pro-
tokol imzalayacağız. Bu merkezde hem öğrencile-
rimiz uygulama yapabilecek hem de
akademisyenlerimiz bilimsel araştırmalar yapabi-
lecek. Merkezde farklı çeşitlerde ve türlerde hay-

Yaban 
hayvanları
için
araştırma ve
uygulama
merkezi 
kurulacak

vanlar mevcut. Yapılacak protokol sonrası bu mer-
kez bizler için uygulama ve araştırma aşamasında
gerçekten önemli bir saha olacak” dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2. Bölge Müdürü
Mustafa Bulut ise bilim ve uygulamanın bir araya
gelmesine Bakanlığın her zaman destek verdiğinin
altını çizdi. Uludağ Üniversitesi’nin kurmak iste-
diği merkezi çok önemsediklerini belirten Bölge
Müdürü Bulut; “Veteriner Fakültesi öğrencilerinin
burada alacağı eğitimlerin ne derece önemli olacağı
hepimizin malumudur. Akademisyen açısından da
önemli bilimsel çalışmaların yürütüleceğine kuş-
kumuz yok. Bu anlamda yapılacak çalışmaların,

protokolün ve sonrasında hayata geçirilecek uygu-
lamaların çok faydalı olacağına inanıyorum” diye
konuştu.

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ülgen
Günay da fakültede yaban hayatı konusunda çalı-
şan akademisyenlerin bulunduğuna işaret ederek;
“Yeterli bir saha bulunmadığı için akademisyenle-
rimiz zorluk çekiyorlar. Kurulacak merkez öğren-
cilerimizin saha deneyimlerine büyük katkılar
sağlayacak. Gelecekte bu merkezden aldığımız ve-
rilerle birlikte önemli sempozyumlara da imza ata-
biliriz. Bunlar da eğitimimizin kalitesini
destekleyecek ve arttıracaktır” şeklinde konuştu.

İngiliz gazetesi e Guardian'ın internet sitesi, Uludağ Üniversitesi Doğal Yaşam Alanı’ndaki kızıl
geyiklerin fotoğrafını yayınladı. Site, Anadolu Ajansı Bursa Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan
"Bursa'da geyik sayısı 13 yılda 8 katını aştı" haberine ait fotoğrafı kullandı. 

Doğal Yaşam Alanındaki geyikler The Guardian’da...
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Proje Atölyesi’ne AB’den 270 bin Euro 

Öğrenciler iş dünyası ile buluştu

Uludağ Üniversitesi Proje Atölyesi’nin hazırladığı dört projeye Av-
rupa Birliği’nden toplam 270 bin Euro’luk destek geldi.  Avrupa
Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığı Türkiye Ulusal

Ajansı, Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin yer aldığı Proje Atölyesi’nin ha-
zırladığı dört projeyi kabul ederek 270 bin 701 Euro destek verilmesini
kararlaştırdı.

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Aslı Hockenberger ve Proje Yönetim Merkezi Koor-
dinatörü Doç. Dr. Şehnaz Göktalay’la birlikte  Proje Atölyesi’ni

ziyaret ederek öğrencileri tebrik etti. Rektör Ulcay, Üniversite adına pro-
jeleri yazan ve koordinatörlüğü üstlenen Proje Atölyesi’nin her dönem ol-
duğu gibi bu dönem de hazırladığı projelere destek almasının sevindirici
olduğunu belirterek, öğrencilere teşekkür etti.
Proje Atölyesi Koordinatörü Mustafa Aslan, yürütücülüğünü Uludağ Üni-
versitesi’nin yapacağı dört proje ile toplam 215 öğrencinin çeşitli yurtdışı
fırsatlarından yararlanacağını söyledi.
Proje içerikleri

Projelerden ikisi, öğrencilerin çeşitli Avrupa ülkeleri ve komşu ülkelerle
uygulanacak.. . Tüm masrafları proje tarafından karşılanan öğrenciler,  git-
tikleri ülkelerde gönüllü hizmetlerde bulunacak. Yabancı öğrenciler de aynı
şekilde Türkiye’de gönüllü hizmet verecek. 
Farklı ülkelerden 20 katılımcıyı içeren ve Bursa'da gerçekleşecek olan bir
başka projede ise gençler, girişimcilik ve yaratıcılık becerilerini geliştiren
bir eğitim kursuna katılacak.

Destek kazanan dördüncü projenin amacı ise çevrimiçi ortamlardaki
siber saldırılarla ilgili gençleri derinlemesine bilgilendirip bilinçlendir-
mek… Projenin sonunda, yüksek risk altındaki gençlerin siber saldırılara
karşı korunması için etkin stratejiler geliştirilmesi hedefleniyor.

İşletme Topluluğu’nun 20-22 Şubat tarihlerinde dü-
zenlediği 12. Ulusal Profesyoneller ve Başarılı Yö-
neticilerle Sektörler Kongresi ile Uludağ

Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi
(KARMER) tarafından 1-2 Mart günlerinde gerçekleş-
tirilen Kariyer Fuarı, öğrencileri iş dünyası ile bir araya
getirdi. Her iki etkinlikte de, firmaların üst düzey yö-
neticilerini dinleme, onlara soru sorma olanağı bulan
öğrenciler, Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde kurulan
stantlarda görüşmeler yaparak kariyerlfırsatını değerlen-
dirdi.




