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Uludağ Üniversitesi ile Tarım İşletmeleri
Genel Müdürlüğü (TİGEM) arasında yapılan işbirliği ile Bursa'da embriyo üretim ve
transfer merkezi açıldı. İlk embriyo transferini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Faruk Çelik yaptı.
(Haberi 5. sayfada)

Kanser
düşmanı
‘CyberKnife’
İlk milli kanser
ilacına az kaldı Tıp Fakültesi’ne alınıyor

Uludağ Üniversitesi öğretim
üyeleri, multidisipliner bir çalışmayla kolon kanserinin tedavisinde yeni bir bileşik
geliştirerek patentini aldı.
(Haberi 4. sayfada)

Uludağ Üniversitesi 4.4 milyon dolarlık yatırım ile cyberknife
adı verilen tüm vücut için çerçevesiz stereotaktik robotik radyocerrahi sistemi alıyor. Sözleşmesi imzalanan cihazın son sürümü Avrupa’da ilk kez Uludağ Üniversitesi’nde kullanılacak.
(Haberi 3. sayfada)

İnşaatçılar için test laboratuvarı

İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde oluşturulan
“Yapı
Malzemeleri Laboratuvarında, TS EN normlarına ve ISO
9001: 2008 kalite standartlarına uygun olarak agrega deneyleri,
çimento, harç, beton, tuğla, kiremit, ahşap gibi 108 çeşit yapı
malzemesinin test ve analizi yapılabiliyor. Laboratuvar kamu ve
özel sektöre de hizmet verecek.
(Haberi 6. sayfada)

Karaciğer naklinde 200’üncü başarı
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O

rgan nakli alanında Türkiye’nin
saygın kurumları arasında yer
alan Uludağ Üniversitesi Tıp
Fakültesi, geçen hafta 200’üncü karaciğer naklini gerçekleştirdi.
İlk karaciğer naklini 2007 Aralık
ayında yapan Uludağ Üniversitesi Tıp
Fakültesi, 200'ncü nakli de 39 yaşındaki
Zekiye Sayan isimli hastaya yaptı.
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof.
Dr. Ekrem Kaya, hastanın kızı Gamze
Sayan'dan alınan karaciğerin naklini başardı.
Hedef: Kalp, pankreas ve
akciğer nakli
Büyük bir ekiple bu tür organ nakil

Sağlık

operasyonun yapıldığına dikkat çeken
Kaya, UÜ Tıp Fakültesi'nin AB standartlarında nakiller yaptığını, kısa vadede hedeflerinin kalp, pankreas ve
akciğer nakli olduğunu söyledi. Yapılan
nakillerin yüzde 70 kadavra, yüzde 30
canlı bağışçıdan gerçekleştiğine değinen
Kaya, Bursa basınının bu konuya gösterdiği özel ilgi ve Sağlık Müdürlüğünün
özverili çabaları ile AB standartlarında
kadavradan bağış alabildiklerini vurguladı.
Nakilden sonra ilk bir yıl için yüzde
90, ilk beş yıl için yüzde 70'in üzerinde
hastaların yaşadığını söyleyen Kaya, sadece Bursa'ya değil 6 milyonluk bir nüfusa hizmet verdiklerini kaydetti.
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Böbrek naklinde 1000’e az kaldı
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin
ilk 1988 yılında organ nakli yaptığını
belirten Başhekim Doç. Dr. Yakup Canıtez de, rakamlar kadar yapılan işin kalitesinin
ve
yaşam
oranının
yüksekliğinin kendileri için daha değerli
olduğunu anlattı.
Böbrek naklinde 1000'e yaklaşmak
üzere olduklarını ifade eden Canıtez,
önümüzdeki yıllar içerisinde sadece
organ nakillerine hizmet veren bir klinik
açacaklarını belirtti. Organ naklinin sadece cerrahiden ibaret olmadığını anlatan Canıtez, labaratuvarından temel
bilimlere kadar çok büyük bir ekibin bu
işin görünmez kahramanları olduğunu
ve Uludağ Üniversitesi'ne bu başarıyı yaşatan
tüm ekibe minnettar olduğunu dile getirdi.
Uzun yıllar boyunca elde
edilen birikimlerin organ
nakli için çok değerli bir
alt yapı olduğuna dikkat
çeken Canıtez, organ
nakli ekibinde yer almanın büyük bir özveri istediğini söyledi.
Yaklaşık on yıldır karaciğeri ile ilgili sağlık sorunu yaşadığını belirten
Zekiye Sayan, artık hastalığında son noktaya
geldiğini ve kızı Gamze
Sayan' karaciğerinden
bağış yapmasıyla yeniden
yaşama tutunduğunu
söyledi.
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Kanser düşmanı
‘CyberKnife’
Tıp Fakültesi’ne
alınıyor

Sayfa 3

Uludağ Üniversitesi’nin 4.4 milyon TL’ye alacağı “CyberKnife” sayesinde cerrahlar özellikle beyin tümörlerinde, akciğer ya da prostat kanserinde cerrahi operasyon sırasında her yere ulaşabilecek. Cerrahlara
büyük kolaylık sağlayan cihazın son sürümü, Avrupa’da ilk kez Uludağ
Üniversitesi’nde kullanılacak.
Uludağ Üniversitesi 4.4 milyon dolarlık yatırım ile cyberknife adı verilen
tüm vücut için çerçevesiz stereotaktik
robotik radyocerrahi sistemi alıyor. Sözleşmesi imzalanan cihazın son sürümü
Avrupa’da ilk kez Uludağ Üniversitesi’nde kullanılacak.
Rektörlük makamında yapılan protokol törenine UÜ Rektörü Prof. Dr.
Yusuf Ulcay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
Mehmet Yüce, Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Selim Gürel, Radontek firması
CEO’su Mehmet Ü. Ayral ve firma
genel müdür yardımcısı Eray Sarıkaya
katıldı.
Ünitenin kurulması ve cihazın üniversiteye getirilmesi işlemlerinin en geç Eylül ayında
tamamlanacağını
belirten
Uludağ Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Yusuf Ulcay, bu sistem sayesinde çok sayıda onkolojik
operasyonların
rahatlıkla yapılabileceğini söyledi. Gerçekleştirilen protokol
töreni sayesinde artık cihazın
üniversiteye kazandırmış olduğunu açıklayan Rektör
Yusuf Ulcay “İşbirliklerinden
dolayı Radontek firmasına ve
ilgili hastane yöneticilerine teşekkür ediyorum. Bursa ve
çevresine hizmet edecek olan

böylesi önemli bir cihazı üniversitemize
kazandırdığımız için mutluyuz. Günümüz dünyasında artan bu kanser hastalığına çare olmak adına çalışacak ünite
artık üniversitemizde olacak. Emeği
geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim
Gürel ise fakülteye verdiği desteklerden
dolayı Rektör Yusuf Ulcay’a teşekkür
etti. Son iki yıldır tıp fakültesi olarak
üniversiteden ciddi bir destek gördüklerini vurgulayan Dekan Selim Gürel;
“Alınacak bu cihaz ve kurulacak ünite
sayesinde Bursa ve çevresine büyük bir
kaktı sağlayacağımıza inanıyoruz. Has-

talarımız için de büyük bir fayda getireceğine inanıyoruz. Sadece bizde olacak
bu cihaz üniversitemize de önemli kazanımlar gedenilen bu cihaz sayesinde cerrahların özellikle beyin tümörlerinde,
akciğer kanserlerinde ya da prostat kanserinde cerrahi operasyon sırasında ulaşamadıkları yerlere ulaşabilecekler.
Tedavisi imkânsız olan hastaları tedavi
edebileceğiz. Operasyonlarda büyük bir
kolaylık sağlayacak” diye konuştu.
Cihazın son sürümünü yapılan sözleşme ile ABD’den temin edecek ve üniversiteye teslim edecek olan Radontek
firmasının CEO’su Mehmet Ü. Ayral da
sağlığa ve teknolojiye bakış açılarından
dolayı üniversite yönetimine teşekkür etti. Firma Genel Müdür Yardımcısı Eray Sarıkaya ise cihazı
Amerika Birleşik Devletleri’nden
getireceklerini açıkladı.
Eylül ayında ünite binası dahil
cihazı her hali ile hazır hale getirileceğini aktaran Sarıkaya, “Bu cihazın alt modellerinden Türkiye’de
11 tane var. Ancak dediğim gibi
bunlar eski teknoloji cihazlar. En
son teknolojiye sahip olan bu cihaz
ise Türkiye dahil Avrupa’nın herhangi bir kentinde şuanda yok. İlk
kez Bursa Uludağ Üniversitesi’nde
tek olacak ve burada hizmet verecek” dedi.
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Kolon kanserinde ilk milli ilaca az kaldı
• Uludağ Üniversitesi öğretim üyeleri, multidisipliner bir çalışmayla kolon kanserinin
tedavisinde yeni bir bileşik geliştirerek patentini aldı. Türk akademisyenlerin buluşu
olan ve hayvanlar üzerinde olumlu sonuçlar elde edilen bileşik, gönüllü insanlar üzerinde
denendikten sonra eczanelerdeki yerini alacak.

U

ludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi Dekanı ve Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Veysel Turan Yılmaz’ın yürütücülüğünü
yaptığı, İstinye Tıp Fakültesi Biyokimya
Ana Bilim Dalından Prof. Dr. Engin
Ulukaya’nın araştırmacı ve Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünden Yrd.
Doç. Dr. Ceyda İçsel’in bursiyer olarak
çalıştığı TÜBİTAK tarafından desteklenen proje kapsamında gerçekleştirilen
çalışmalar sonucunu verdi. Yrd. Doç.
Dr. Ceyda İçsel’in doktora tez çalışmalarının bir kısmını oluşturan yeni bileşiklerden birinin, kolon kanseri türüne
karşı yüksek antikanser etki gösterdiği
bulundu.
Kanseri küçültüyor,
yan etkisi daha az
Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Veysel Turan Yılmaz, Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ceyda İçsel ve artık
çalışmalarını İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Bölümü’nde sürdüren Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin
Ulukaya, kolon kanseri tedavisi için
2011 yılında başlattıkları araştırma üzerinde keşfettikleri bileşikleri fareler üzerinde denemeye başladı. Fareler
üzerinde denemesi yapılan bileşiğin
kolon kanseri tümörünü küçülttüğü ve

yan etkisinin daha az olduğu gözlemlendi.
Türkiye'nin ilk kanser ilacı olma yolunda hızla ilerleyen projede hayvanlar
üzerinde olumlu sonuçlanan bileşiğin
insanlar üzerinde denenmesi aşamasına
gelindi. Bileşiğin gönüllü insanlar üzerinde denendikten sonra ilaç yapımı için
çalışmaların başlayacağını belirten Biyokimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Engin Ulukaya, "Öncelikle ürettiğimiz
bir bileşiğin, yani ilaç değil. Bunun
adına ilaç demek için henüz erken. Keşfettiğimiz bileşiği fareler üzerinde denediğimizde gördük ki kanserli tümörde
küçülme oluyor. Ayrıca bizim bulduğumuz bileşik, şu anda piyasada var olan
kanser ilaçlarına oranla çok daha zararsız. Piyasadaki kanser ilaçları insanlarda
yan etki yapabiliyor. Ama bulduğumuz
bileşik için böyle bir etki söz konusu
değil. Ayrıca piyasadaki kanser ilaçlarını
farelere yüksek dozda verdiğimizde onların öldüğünü gördük. Ama bizim bileşik farelere yüksek dozda verdiğimizde
kanser tümörünün yok olduğunu gözlemledik" şeklinde konuştu.
Yıllık getirisi 8-10 milyar dolar
Bileşiğin son aşamasına gelindiğini
ifade eden Prof. Dr. Ulukaya, "Şu anda
insanlar üzerinde deneme aşamasına geldik. Elbette gönüllü insanlar üzerinde
denemesi yapılacak. Sonuç alınması ha-

linde bileşik ilaç haline getirilecek ve 4
yıl içinde eczanelerde satılmaya başlayacak. Bir ilacın ülke ekonomisine yıllık
10 milyar dolar getirisi vardır. Dünyanın en fazla satan 10 kanser ilacına bakarsanız o ülkeye yıllık getirisi 8 ile 10
milyar dolar" diye konuştu.
Patent alındı
Bileşik için Türk Patent ve Marka
Kurumu'ndan 20 yıl süreyle 'İncelemeli
Patent' aldıklarını söyleyen Prof. Dr.
Veysel Turan Yılmaz ise, "Özellikle Japonya, Güney Kore ve Çin, bizim yaptığımız gibi kendi ilacını üretti ve şu
anda kullanıyorlar. Amerika'dan artık
ilaç almıyorlar. Proje için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
yıllar önce 'Bizim de ilacımız olsun'
dedi. Bizde şimdi kendisinden destek
bekliyoruz" dedi.
Patentin ilaca dönüşmesi önemli
Bileşiğin ilaç haline gelmesinden
sonra Türkiye'nin milli bir ilaca sahip
olacağına dikkat çeken Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay,
"Üniversitede yapılan çalışmaların mutlaka sanayiye yansıması da olmalı. Bileşiği yapan arkadaşlarımız patenti aldılar.
Patenti almak önemli ama bu patent
sağlık sektöründe olduğu için ilaca dönüşmediği sürece bir anlamı yok. Bunu
başkalarına kaptırmamak lazım" şeklinde konuştu.
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U

ludağ Üniversitesi ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
(TİGEM) arasında yapılan işbirliği ile Bursa'da embriyo üretim ve
transfer merkezi açıldı. İlk embriyo
transferini Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanı Faruk Çelik yaptı.
Bursa'nın Karacabey ilçesindeki
TİGEM tesislerinde faaliyete başlayan
Embriyo Üretim ve Transfer Merkezi’nin açılış törenine Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf
Ulcay, TİGEM Genel Müdürü Mehmet
Taşan ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Törende konuşma yapan Bakan
Faruk Çelik, son zamanlardaki et fiyatlarında yaşanan ani artışlara temas etti.
Hükümet olarak fırsatçılara göz açtırmayacaklarının belirten Çelik, "Et Süt
Kurumu bir regülasyon kurumudur.
Etin fiyatını 22,5 liraya indirmemizin
sebebi, üreticiyle ilgili değil. Bu fiyat indirimi, piyasada spekülatif oyunlarla
köşe dönmeye çalışanlar için kurumun
almış olduğu bir tedbirdir. oksa maksadımız üreticiyi baltalamak değil. Bütün

Üniversite-Sektör

üreticiler ahırlarını doldursunlar. Bizim
derdimiz ihtiyacın üzerinde hayvan varlığını bu topraklarda üretmektir. Her
türlü desteği de vereceğiz. Onları pişman ettirmeyeceğiz" dedi.
Hayvan ihtiyacı karşılanacak
Çelik, "Bugün geldiğimiz nokta itibariyle 500 bin hayvan ithal etmek durumundayız. Çünkü 1 milyon 300 bin
ton tüketirken, 1 milyon 150 bin ton
üretiyoruz. Yani kırmızı et açığımız var.
Bunun için ithal ediyoruz. Öteden beri
tarım ve hayvancılık konusunda öncü
olan Türkiye'nin hayvan ithalatı yapması hepimizin kabul edemeyeceği bir
gerçektir. Bundan dolayı bu embriyo
transferi ve damızlık üretim merkezleri
başta olmak üzere hayvancılık ile ilgili
attığımız güzel adımlar var. Bunlar ilk
denemeleridir. Hangi ırka ihtiyaç duyuyorsak bu konuda bir saf inekten 30 buzağı almak mümkün" diye konuştu.
Uludağ Üniversitesi deneyimli
Törende konuşan UÜ Rektörü Prof.
Dr. Yusuf Ulcay ise gıda ve hayvancılık
alanında önemli bir potansiyele ve
büyük hedeflere sahip Türkiye'de em-

briyo transfer yönteminin henüz istenilen düzeyde kullanılmadığına işaret etti.
Almanya, Fransa ve Hollanda'da yılda
30 binin üzerinde embriyo transferi uygulandığını vurgulayan Rektör Ulcay;
“Embriyo transferi konusunda Veteriner
Fakültemiz önemli deneyime ve akademisyenlere sahip ayrıcalıklı bir konum
da. Fakültemizdeki embriyo grubu tarafından klonlanan embriyoların transferinden klon inekler elde edildi ve sağlıklı
olarak hayatlarına devam ettiler. Yine
akademisyenlerimiz tarafından IVF (In
vitro fertilizasyon), oosit dondurma çalışmaları yapılmaktadır. Veteriner Fakültemiz diğer kurumlara da embriyo
transferi konusunda bilimsel destek verilmektedir. Adana’da TAGEM’e ait embriyo
transfer
laboratuvarına
çalışmalarla bilimsel destek sağlanmaktadır” diye konuştu.
Konuşmalar ve merkezin tanıtımının
ardından Bakan Faruk Çelik, veteriner
eşliğinde simental türü inekten alınan
embriyoyu holstein cinsi ineğe naklederek ilk embriyo transferini de gerçekleştirdi.
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U

ludağ Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Hasan Öztimur İnşaat
Mühendisliği Bölümü’nde oluşturulan “Yapı Malzemeleri Laboratuvarı”
hizmete açıldı.
Uludağ Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Hasan Öztimur İnşaat
Mühendisliği Bölümü binasında oluşturulan “Yapı Malzemeleri Laboratuvarı” ,
Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Tevfik Yücedoğru,
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aslı Hockenberger, Mühendislik Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ali Osman Kopmaz, İnşaat
Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr.
Adem Doğangün, öğretim üyeleri, sektör
firmalarının temsilcileri ve öğrencilerin
katıldığı törenle hizmete açıldı.
Üniversiteden 700 bin TL destek
Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, yeni
açılan laboratuvarın hayırlı olmasını dileyerek başladığı konuşmasında, üniversite
olarak buraya 700 bin lira destek verdiklerini hatırlatarak, “Bunu yaparken de
karlı bir yatırım olacağını düşünerek yaptık. Üniversitede yapılan çalışmaların ilgili
sektörlerde
yansımasının
mutlaka
görülmesi lazım. Bunun da ekonomiye
katkı koyacak şekilde olması gerekir” dedi.
Rektör Ulcay, dünya üniversiteleri ile

İşaat sektörü
için test ve
deney
laboratuvarı
hizmete açıldı

Üniversite-Sektör

rekabet için “Her şeyi devlet yapsın, eskirse
yenilesin” mantığını terk etmek gerektiğinin altını çizerek, Biz çalışacağız,
kazanacağız, yenileyeceğiz. Devletin hazinesi sonsuz değil, ancak böyle yaparsak
kazanabiliriz” şeklinde konuştu.
Sektörle projeler yapılacak
Özellikle genç akademisyenlerin ve
öğrencilerin, rekabetçi ortamda ayakta kalabilmek için mücadeleyi öğrenmeleri
gerektiğini
belirten Rektör Ulcay,
“Üniversitelerimiz de özel sektör mantığıyla çalıştığı sürece bir adım ileri gidebilir. Akademisyen arkadaşlarımızın ilgili
sektörlerle ortak projeler yapmaları lazım.
Aksi takdirde sadece kendimizi kandırırız.
Şu anda açılışını yaptığımız laboratuvar,
sektörle ortak projelerin yapılacağı önemli
bir laboratuvar olacaktır” dedi.
Üniversitenin proje ortaklarından Bursa
Beton’un Ar-Ge Müdürü Ahmet Hilmi
Aytaç da açılışta yaptığı konuşmada,
akademik çalışmaların çok değerli
olduğunu, ancak sanayi ile entegre çalışmaların daha değerli olduğuna işaret ederek, bu laboratuvarda Üniversitenin
akademisyenleriyle birlikte önemli projeler
gerçekleştireceklerine inandığını dile getirdi.
Polisan Yapı Kimyasalları AŞ. Satış
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Müdürü Gökhan Yılmaz ise, İnşaat
mühendisliği Bölümü’yle yapı malzemeleri
konusunda ortak projeler yürüttüklerini
hatırlatarak, “Sektörde başa oynamanın
verdiği güç ve güvenle milliyetçi duygular
içinde üniversite ile ar-ge çalışmalarını
geliştirmeye çalışıyoruz. Bu kadar nitelikli
ve güzel bir laboratuvarı hem üniversiteye
hem sektöre kazandıran Üniversite yönetimine teşekkür ederim” dedi.
UTEST Yurtiçi Bölge Satış Sorumlusu
Mustafa Berkay Doğan da, uluslararası
standartlara uygun malzeme test cihazları
ürettiklerini belirterek, Uludağ Üniversitesi ile çeşitli projelerde yer aldıklarını ve
bu işbirliğinin daha da ileriye taşınacağına
inandıklarını ifade etti.
Konuşmaların ardından laboratuvarın
oluşmasında emeği geçenlere teşekkür
plaketi verildi ve ardından Yapı
Malzemeleri Laboratuvarı’nın açılış kurdelesi kesildi.
Neler yapılıyor?
Açılan laboratuvarda, TS EN normlarına ve ISO 9001: 2008 kalite standartlarına uygun olarak agrega deneyleri,
çimento, harç, beton, tuğla, kiremit, ahşap
gibi 108 çeşit yapı malzemesinin test ve
analizi yapılabiliyor. Laboratuvar kamu ve
özel sektöre de hizmet verecek.
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Üniversite-Kent
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Üniversite ile Büyükşehir’den
çevreci işbirliğine devam
B

ursa Büyükşehir Belediyesi ile Uludağ Üniversitesi arasında çevrenin korunması, çevre
bilincinin geliştirilmesi ve çevre sorunlarının
çözümüne katkı sağlanması konusunda gerçekleştirilen işbirliği protokolüne imzalar atıldı.
Bursa’da çevrenin korunmasını hedef alan protokolü, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe
ile Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf
Ulcay imzaladı.
Altepe: Çevre bilinci gelişiyor
Törende konuşan Başkan Altepe, Büyükşehir
sınırlarında, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ile ilgili konular üzerinde sorunlara çözüm üretmek için
birlikte hareket edileceğini belirterek, “Bursa’da

Büyükşehir Belediyesi olarak sağlıklı bir kent oluşturmayı hedefliyoruz. Bursa olarak Dünya Sağlık
Örgütü’nün Türkiye’deki partneriyiz ve Türkiye
Sağlıklı Kentler Birliği’nin de kurucusuyuz. Bu
kapsamda kentimizde çevre bilincinin sağlanması
ve ‘Sağlıklı Bursa’nın oluşturulması için çalışmalarımıza yön veriyoruz. Yaşanabilir sağlıklı bir kent
ve toplum için atılması gereken adımları atıyoruz.
Bursa’nın geleceği için en büyük hedefimiz sağlıklı
bir çevreyi oluşturmaktır” diye konuştu.
Başkan Altepe, Uludağ Üniversitesi ile geliştirilen bu işbirliğinin kentin çevre sorunlarının çözümü noktasında oldukça etkili olduğuna işaret
ederek, “Bu çalışmaların devamını sağlamak amacıyla protokol süresi 2 yıl daha uzatıldı. Bursa’da

çevreye en büyük yatırım Büyükşehir Belediyesi
yapıyor. Çevreyi ilgilendiren her konu gündemimizde. Şehrimize duyduğumuz saygı ve sevgi ile
kentimizin her geçen gün daha yaşanabilir ve daha
sağlıklı bir şehir haline gelmesi için çalışmalarımız
sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.
Ulcay: Sorunların tespit edilmesi çok önemli
Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf
Ulcay da açıklamasında, “Bursa’da çevre sorunlarının tespit edilmesi çok önemli. Önemli adımlar
atıldı. Bursa ve Marmara’da için yapılan çalışmaları
çok önemsiyoruz. Büyükşehir Belediyesi’nin çevreye verdiği değeri görüyoruz. Çevreyle ilgili yapılan tespitlerin devamının gelmesi ve sorunların
çözülmesi için uygulamaların yapılması da gerekli.
Bu protokolün bundan sonraki süreçte de çevre
için önemli ve olumlu sonuçlar oluşturacağına inanıyorum” diye konuştu.
Solmaz: Bundan sonra çözüme
yönelik projeler oluşturulacak
Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Seval Solmaz ise 2 yıllık süreçte
güzel çalışmalara imza atıldığını söyleyerek,
“Bursa’da 17 ilçede mevcut sorunlar tespit edilerek,
bu konudaki çalıştaylara ait sonuç raporu ortaya
çıkarıldı. Çevre sorunlarında bundan sonra da Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çözüme yönelik projeler oluşturulacağından dolayı mutluyuz” dedi.
Açıklamaların ardından çevre işbirliğine imzalar
atıldı. Protokol imza törenine Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü
öğretim üyeleri de katıldı.

PTT Kargo, Uludağ Üniversiteliye
yüzde 40 daha ucuz
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Haber

U

ludağ Üniversitesi akademik/idari
personeli ve öğrencileri, Bursa
PTT Başmüdürlüğü ile imzalanan
protokol sayesinde tüm kargo gönderimlerinde yüzde 40 indirim imkânına sahip
oldu.
Uludağ Üniversitesi personeli veya öğrencileri PTT’nin kargo veya APS Kurye
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hizmetlerinden bundan sonra yüzde 40 indirimli yararlanabilecek. 2018 Mart ayının
sonuna kadar geçerli olacak protokol UÜ
Rektörlük Binasında imzalandı. Törende
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce,
Bursa PTT Başmüdürü Beytullah Baybunar, Başmüdür Yardımcısı Hasan Olcay,
UÜ İnşaat Daire Başkanı Kemal Demirel

ve Bursa PTT Kurumsal Pazarlama Şefi
Serdal Özüsağlam hazır bulundu.
İmza töreninde konuşan UÜ Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce, üniversite yönetiminin personel ve öğrencilerin
faydasına olacak her türlü çalışmanın içerisinde yer almaya çalıştığını söyledi. Uludağ Üniversitesi çalışanlarının daha iyi
imkanlara kavuşması için kentin tüm dinamikleriyle birlikte hareket etmeye
devam edeceklerini belirten Rektör Yardımcısı Yüce; “İmzaladığımız protokol sayesinde bir yıl boyunca gerek personelimiz
gerekse de öğrencilerimiz tüm kargo gönderilerini normal fiyat tarifesinden yüzde
40 daha ucuza yapabilecekler. Bu gerçekten kargo ve APS gönderimi yapanlar
adına büyük faydalar getirecektir. Bu protokolün bir de PTT gibi yılların deneyimine sahip bir kurum ile yapılıyor
olmasından dolayı ayrıca mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyorum” dedi.
Bursa PTT Başmüdürü Beytullah Baybunar ise kurum olarak Türkiye’nin her yerine en kaliteli hizmeti vermeye gayret
ettiklerini vurguladı. PTT Kargo hizmetinin Uludağ Üniversitesi personeli ve öğrencilerine ayrıcalıklı hizmet verecek
olmasından dolayı memnuniyet duyduklarını dile getiren Baybunar, yeni dönemde
Uludağ Üniversitesi ile işbirliklerinin artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

nicelik açısından yapılan bilimsel çalışmalara katkı sağlayacağı düşüncesi ile
hem araştırmacılara hem de uygulayıcılara yardımcı olmak amacıyla böyle bir
veri tabanı oluşturduklarını söyledi.
1979’dan günüze tüm tezler
Yaklaşık iki yıllık bir ekip çalışmasıyla
Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki
tüm tezleri ayrıntılarıyla elden geçirdiklerini kaydeden Prof. Dr. Filiz Giray,
bundan sonra finansal, teknolojik yenilik,
insani ve sosyal değerlere yönelik lisansüstü eğitim yapmak isteyenlere hem var
olan programlarla ilgili ayrıntılı bilgi
edinme hem de geçmişte yapılanları

görme olanağı sunduklarını ifade etti.
Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki
programlara yönelik “akademik kadro”,
“dersler” ve “tezler” kısımlarından oluşan
veri tabanından isteyen herkes yararlanabiliyor. “Akademik kadro” kısmında,
Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü programlarında ders veren öğretim
üyelerinin fakülteleri, bölümleri ve kişisel
bilgileri; “dersler” kısmında, güz ve bahar
dönemlerinde verilen yüksek lisans ve
doktora dersleri; “tezler”de ise 1979 yılından günümüze kadar tamamlanmış ve şu
anda hazırlanmakta olan tüm tezler yer
alıyor.

Sosyal tezler tozlu raflardan veri tabanına girdi

S

osyal Bilimler
Enstitüsü, kuruluşundan
günümüze kadar
yapılan ve devam
eden tüm yüksek lisans ve doktora tezlerini veri tabanına
işleyerek web sayfasından kullanıma
açtı.
Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Filiz Giray, araştırma, geliştirme ve uzmanlaşmanın
öneminin arttığını belirterek, nitelik ve
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Bursalı şehitlerin isimleri,
Uludağ Üniversitesi’nde yaşatılacak

U

ludağ Üniversitesi Senatosu, aldığı
karar ile Bursa merkezindeki ve ilçelerindeki 18 salonuna şehitlik
mertebesine yükselen 18 vatan evladının
ismini verdi.
Uludağ Üniversitesi, vatan ve milletin
bekası için kendisini siper eden ve bu
uğurda hayatlarını kaybeden Bursalı şehitleri unutmadı. Üniversite, şehitler Polis
Memuru Hüseyin Akyüz, Jandarma
Uzman Onbaşı Cengiz Poyraz, Jandarma
Uzman Onbaşı Sinan Yaylı, Piyade Kurmay Yarbay İlker Çelikcan, Özel Harekat
Polis Memuru İlyas Kaygusuz, Jandarma
Er Bahadır Aydın, Piyade Uzman Çavuş
Ferhat Demir, Piyade Sözleşmeli Er Yunus
Yılmaz, Polis Memuru Ayhan Duğan, Jandarma Er Sefa Uzun, Polis Memuru İbrahim Akın, Muharebe Astsubay Kıdemli
Çavuş Feyyaz İlhan, Hv. Sav. Astsubay
Üstçavuş Mehmet Koray Pınar, Jandarma
Uzman Çavuş Cemil Turan, Jandarma
Uzman Çavuş Samet Aktaş, Piyade
Uzman Çavuş Zeki Uğur, Piyade Binbaşı

Bülent Albayrak’ın isimlerini üniversite
içerisinde yer alan salonlara verdi.
Düzenlenen törene şehit yakınları ve
gazilerin yanı sıra Bursa Valisi İzzettin
Küçük, Bursa Milletvekili Bennur Karaburun, Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, İl Jandarma Komutanı Tuğg. Ahmet Hacıoğlu,
Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, Büyükşehir
Belediyesi Başkanvekili Abdülkadir Karlık,
İl Cumhuriyet Başsavcısı Abdülkadir
Şahin, ASAL Bölge Başkanı ve Garnizon
Komutanı Per. Alb. Mustafa Tetik, İl Müftüsü İzani Turan, İl Emniyet Müdür Yardımcısı
Süleyman
Gün,
rektör
yardımcıları, dekanlar ve üniversite personeli katıldı.
Bursa Valisi İzzettin Küçük, tüm şehitleri rahmet ve hürmetle andıklarını söyledi. Gazilere uzun ve sağlıklı bir hayat
dilediğini kaydeden Vali İzzettin Küçük;
“Ateş düştüğü yeri yakar. Hiçbir teselli
cümlesi de bu acıyı dindiremez. Ancak
şehit ailelerimiz şunu bilsin ki; şehitlerimiz
önce sizin evlatlarınızdı veya eşiydi. Şehit

olduktan sonra ise artık bu milletin evladı
oldular. Onların şanını, ismini yüceltmek
bizim boynumuzun borcudur” dedi.
Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay ise geride
gözü yaşlı anneler, babalar, kardeşleri, eşler
ve çocuklar bırakarak toprağa düşen şehitlerin her birinin ismini ilelebet yaşatmanın
boyunlarının borcu olduğunu söyledi. Bu
makama ulaşan vatan evlatlarının, devlet
ve milletin birliğinin teminatı olduklarını
vurgulayan Rektör Yusuf Ulcay; “Evlatlarımızın aziz hatırasını yaşatmak adına bir
adım daha attık. 15 Temmuz direnişinin
sembol isimlerinden Şehit Ömer Halisdemir’in ismini yerleşkemizdeki meydana
vermiştik. Şimdi de üniversitemizin Bursa
merkezindeki ve ilçelerindeki 18 salonuna,
şehitlik mertebesine yükselen 18 evladımızın ismini verdik. Üniversite olarak devletimizin yanında, milletimizin hizmetinde
çalışmaya ve üretmeye devam ederken,
gönlü ülke ve millet sevgisiyle dolu gençler
yetiştirmek de en önemli görevimizdir”
diye konuştu.
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Yurtdışında ilk kez
yabancı uyruklu
öğenciler için sınav

. Nesil Üniversite vizyonuyla
hareket eden ve uluslararasılaşmaya önem veren Uludağ Üniversitesi yönetimi, bu yıl ilk kez
Bursa dışında 10 ülkede ve 12 merkezde Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı yapmaya başladı.
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Eray
Alper ve Prof. Dr. Mehmet Yüce yönetiminde Uludağ Üniversitesi görevlilerince Türkçe,
İngilizce,
Almanca, Fransızca, Arapça, Farsça
ve Endonezce dillerinde yapılan sınavlar sonucunda yabancı öğrenciler
ön lisans ve lisans programlarına
kayıt hakkı kazanıyor.
10 ülkede yapıldı
Uludağ Üniversitesi, 2017-2018
dönemi için Bursa’nın yanı sıra Almanya, Azerbaycan, Endonezya,
Makedonya, Yunanistan, Ruanda,
Ürdün, Nijerya, Arnavutluk ve
Van’da yabancı uyruklu öğrenci
seçme sınavını başarıyla tamamladı.
Sınavlara, yabancı uyruklu veya orta
öğrenimini yurt dışında tamamlamış
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler başvurabiliyor.
Sınav sonrasında adaylar aldıkları
puanlar ve tercihleri doğrultusunda
Uludağ Üniversitesi’ne kayıt hakkı
kazanıyor.
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Prof. Dr. Altun’a
matematik onur
ödülü verildi

U

ludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Murat Altun, Matematikçiler Derneği tarafından “Ömür
Boyu Matematiğe Hizmet Onur
Ödülü”ne layık görüldü.
Matematikçiler Derneği Yönetim Kurulu, kongre katılımcılarının gerekçeleriyle birlikte önerdiği ödüle aday
isimler arasından, Prof. Dr. Murat Altun’u “Ömür Boyu Matematiğe Hizmet Onur Ödülü”ne değer buldu.
Prof. Dr. Murat Altun’a ödülü, Harran Üniversitesi’nin ev sahipliğinde
“Dünyanın İlk Üniversitesinde Matematik” teması ile bu yıl 16’ıncısı düzenlenen “ICMME–International
Conference on Mathematics and
Mathematics Education” konferansının açılış töreninde takdim edildi.
Prof. Dr. Murat Altun, ödül plaketini
Matematikçiler Derneği Başkanı Prof.
Dr. Ömer Akın’dan aldı. Murat
Altun, plaket takdiminin ardından
yaptığı konuşmada, ülkemiz halkının
matematik öğretimine gereken önemi
verdiğini, ancak öğretimde bir takım
sorunlar olduğunu belirtti. Ülkemizdeki çoktan seçmeli sınavların öğretimi
etkilediği,
ölçme
sınırlılıklarından ötürü özellikle “beceri eğitimi” gerektiren alanların gözardı edilmesine yol açtığını ifade
eden Altun, süreç becerilerinin gelişmesinin acil ihtiyaç olduğunu ve
bunun için sınavların beceri ölçümünü içerecek şekilde geliştirilmesinin yararlı olacağını kaydetti.

Gençlik Korosu’nun başarısı
Haber

D

evlet Konservatuvarı Gençlik Korosu, Sanatçılar Sanatseverler Kültür ve Dayanışma Derneği
(SANSEV) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen “ Uluslararası Çok Sesli Korolar
Festivali’nde Ahmet Adnan Saygun eserini
yorumlamada başarı ödülüne layık görüldü.
Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
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Gençlik Korosu, SANSEV 5. Uluslararası
Çok sesli Korolar Festivali’nde, A. Adnan
Saygun’un “Katibim Türküsü Üzerine Varyasyonlar” eserini yorumladı. Sanatçılardan
oluşan Jüri, Uludağ Üniversitesi Devlet
Konservatuvarı Gençlik korosunu, yorumlamadaki başarısı nedeniyle ödüle değer
buldu.

Nemeth Quartet’e Donizetti ödülü

U

ludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarından
Mutlu Varlık Kocaili ile Elena
Ünaldı’nın da üyesi olduğu Nemeth Quartet, Andante Dergisi’nin düzenlediği Donizetti Klasik Müzik Ödüllerinde “Yılın Oda

Müziği Topluluğu” ödülüne layık görüldü.
İstanbul Beyoğlu Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu yıl 7.’si düzenlenen Donizetti Klasik Müzik Ödülleri, Rahmi M. Koç
Müzesi’nde düzenlenen törenle sahiplerini
buldu.
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Ramazan geleneği devam ediyor

U

ludağ Üniversitesi’nde, Ramazan ayı boyunca merkez kampüsündeki ve İlahiyat Fakültesi’ndeki öğrenci yemekhanelerinde ücretsiz iftar yemeği veriliyor. İftar yemeğine öğrenciler, akademisyenler ve misafirler büyük ilgi
gösteriyor.
Üç yıldır aralıksız devam eden ve Uludağ Üniversitesi tarafından tüm öğrenci,
personel ve ziyaretçilerin faydalanabilmesi için sunulan ücretsiz iftar yemeği imkânı
bu sene de devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları ve Uludağ Üniversitesi Camii ve Müştemilatını Yaptırma ve Yaşatma Derneği organizasyonuyla hazırlanan iftar sofraları, Ramazan boyunca yine merkez kampüsteki ve İlahiyat
Fakültesi içerisinde öğrenci yemekhanelerinde kuruldu.
Özellikle iftar saatlerinde kampüsteki öğrencilerin mağduriyet yaşamaması amacıyla kurulan iftar sofralarından personel, akademisyenler ve misafirler de faydalanıyor.

Sayfa 13

Başarılı sporcuya teşvik geliyor
Uludağ Postası

l

U

Öğrenci

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, üniversite olarak ödül yönetmeliği kapsamında, ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarı kazanan sporculara, takımlara ve akademisyenlere ‘Spora Teşvik Ödülleri’ vereceklerini açıkladı.

ludağ Üniversitesi Spor Ödülleri 2017
Töreni Üniversite Çamlık Yemekhanesi’nde gerçekleştirildi.
Etkinliğe Bursa Vali Yardımcısı Ergun Güngör,
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdullah
Karadağ, UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay,
rektör yardımcıları, akademisyenler, spor yöneticileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.
Ödül töreninin açılışında konuşan Uludağ
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, 3.
Nesil Üniversite hedefiyle bilimsel araştırmalara, akademik kalitenin yükseltilmesine ve sosyal aktivitelerin arttırılmasına büyük önem
verdiklerini vurguladı. Üniversitede bu kapsamda spora ve spor yapan öğrencilere de ciddi
bir desteğin ortaya çıktığına işaret eden Rektör
Yusuf Ulcay; “Uludağ Üniversitesi olarak 2016
yılı içerisinde üniversitelerarası müsabakalarda
23 branşta 25 takımla yarıştık. Takım halinde
toplam 5 kupa kazandık. 2017 yılında ise üniversitelerarası müsabakalara 25 branşta 39
takım ve 299 sporcu öğrenci ile katıldık. 3
dalda şampiyonluk olmak üzere kupa sayımızı
9’a çıkardık. Badminton, Wushu ve Tekvando
spor branşlarında Türkiye şampiyonlukları elde
ettik. Ayrıca 4 takımımız önümüzdeki Haziran
ve Temmuz aylarında üniversitemizi ve ülke-

mizi Avrupa Üniversitelerarası Şampiyonası’nda
temsil etmeye hak kazanmıştır. Tüm sporcularımızda gurur duyuyor ve hepsine ayrı ayrı başarılar diliyorum” dedi.
Üniversite yönetimi olarak bundan sonraki
süreçte de öğrencilerin spor yapmaları için yeni
yatırımları hayata geçirmeye devam edeceklerinin altını çizen Rektör Yusuf Ulcay, başarı kazanan öğrenciler ve akademisyenler için de ödül
teşvik sistemini hayata geçireceklerini kaydetti.
Ulcay konuşmasına şöyle devam etti: “Sportif
altyapıya ve sporcularımıza desteklerimizi arttırarak sürdüreceğimizi belirtmek istiyorum.
Buradan da tüm öğrenci ve akademisyenlerimize bir müjde vermek istiyorum. Uludağ Üniversitesi olarak ödül yönetmeliği kapsamında,
ulusal ve uluslararası alanda derece elde eden
öğrencilerimize, takımlarımıza ve hocalarımıza
Rektörlük olarak Spora Teşvik Ödülleri uygulamasını başlatacağız.”
Bursa Vali Yardımcısı Ergun Güngör ise
Bursa’da spor konusunda çok güzel yatırımların
yapıldığını belirtti. Özellikle son yıllarda çıtanın çok yukarılara çıkarıldığını aktaran Vali
Yardımcısı Güngör; “Spor yatırımlarındaki en
önemli amaç, gençlerimizin en iyi şekilde yetişmesidir. Sporun faydaları saymakla bitmiyor.

Spor, sınır tanımıyor. Barış ve kardeşlik duygularını geliştiriyor. Buradaki öğrenci kardeşlerimiz de gittikleri turnuva ve yarışlarda bizleri
temsil ediyorlar ve gururumuz olmaya devam
ediyorlar. Elde ettiğiniz başarılardan dolayı sizlerle gurur duyuyoruz” diye konuştu.
Sporcuların eksikleri gideriliyor
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdullah
Karadağ da konuşmasında sporcu olmanın bir
şans olduğunu vurguladı. Sporda ailenin ve hocaların desteğinin de önemli olduğunu söyleyen
Abdullah Karadağ; “Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden itibaren spor yapmak isteyenler ve sporcular için her türlü
imkânları sağlamaya çalışıyoruz. Tüm ilçelerimizde 365 kullanılan havuzlar yaptırdık. Okullarımıza her türlü desteği veriyoruz. Spor
yapmak isteyen gençlerimizin eksik bir şeyi kalsın istemiyoruz. Sizlere aldığınız başarılardan
dolayı tebrik ediyor, ailenize ve hocalarınıza da
verdikleri destekler nedeniyle teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Düzenlenen Spor Takımları Ödül Töreni’nde,
Uludağ Üniversitesi’nde bulunan ve aktif olarak
faaliyet gösteren 28 takım ile 336 öğrenciye katıldıkları turnuvalar ve elde ettikleri başarılar
nedeniyle teşekkür belgeleri takdim edildi.

