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İlk ders Başbakan
Yardımcısı
Çavuşoğlu’ndan
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ HABER BÜLTENİ

(İletişim amaçlıdır, parayla satılamaz)

Uludağ Üniversitesi’nde 2017-2018 akademik yılı, Başbakan Yardımcısı Hakan
Çavuşoğlu’nun da katıldığı törenle açıldı.
(Haberi 2. ve 3. sayfada)

SAYP protokolünde ilk
meyve alındı

Fen Bilimleri Enstitüsü doktora öğrencisi Saffet Vatansever’in araştırmacı olarak yer aldığı
ve ASELSAN Araştırma Merkezi ile ortak
yürütülen “Sayısal videolar üzerinden adli
kanıt toplama ve kimlik tespitine yönelik
yazılım projesi”, Savunma Sanayii Müsteşarlığınca onaylandı.
(7. sayfada)
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Sayı: 13

Üniversite
hedef
büyüttü

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerdeki uzmanlaşmayı sağlamak amacıyla
başlattığı süreçte, Uludağ Üniversitesi’ni
“araştırma üniversitesi” listesine seçti. Konuya ilişkin açıklamayı Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan yaptı. (5. sayfada)

Bilimsel çalışmaya
büyük destek

(Haberi
8-9’da
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Eğitim

Üniversitede ilk
ders Başbakan
Yardımcısı
Çavuşoğlu’ndan

U

ludağ Üniversitesi’nde 2017-2018
akademik yılı, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’nun da katıldığı törenle açıldı.
Törende konuşan Çavuşoğlu, internetin bilinçli kullanılması konusunda öğrencilere uyarılarda bulundu.
Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde düzenlenen açılış törenine Başbakan Yardımcısı
Hakan
Çavuşoğlu,
Bursa
Milletvekilleri Muhammet Müfit Aydın,
Emine Yavuz Gözgeç, Osman Mesten, Zekeriya Birkan, Hüseyin Şahin, İsmail
Aydın, Bursa Vali Vekili Abidin Ünsal, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Karlık, Nilüfer Belediye Başkanı
Mustafa Bozbey, kent protokolü ve sivil
toplum kuruluşlarının temsilcileri ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Törende konuşan Başbakan Yardımcısı
Hakan Çavuşoğlu, tüm üniversite men-

suplarına ve öğrencilere seslenerek hayırlı
ve başarılarla dolu bir akademik yıl diledi.
Kişisel sorumluluk duyguları gelişmiş, kültürel ve tarihi değerleri benimsemiş uluslararası vizyon sahibi gençler yetiştirmeyi
hedefleyen Uludağ Üniversitesi’nde yaklaşık 70 bin öğrencinin eğitim gördüğünü
belirten Çavuşoğlu, “Kuruluşundan bugüne Uludağ Üniversitesi’nin başarılarını
artırmak için elbirliği yapan herkese en
derin saygılarımı sunuyorum. Vefat edenleri de rahmetle anıyorum. Siz değerli
bilim insanlarımıza da çok teşekkür ediyorum” dedi.
‘3.nesil üniversiteler önemli’
Uludağ Üniversitesi’nin kuruluşundan
bu yana çağdaş değerleri özümsemiş bir
kurum olarak nitelikli insan yetiştirmeyi,
akademik özgürlüğü, yaşam boyu eğitimi
ve topluma desteği benimsemiş bir yükseköğretim kurumu olduğuna işaret eden Baş-
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bakan Yardımcısı Çavuşoğlu, “Uludağ
Üniversitesi de 2015 yılı nisan ayında başlayan yeni dönemde 3. nesil üniversite
olma hedefiyle yola çıkmış Türkiye’nin en
büyük üniversitelerinden biridir. Bilginin
kitaplarda ve dört duvar arasında kalmadığı, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde topluma yararlı hale
getirildiği 3. Nesil üniversitelere kavuşmak, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmamız bakımından son derece önemlidir.
Bursa’mızın gururu Uludağ Üniversitesi,
bilimsel araştırmaya ağırlık veren, öğrenciye günün gerektirdiği şartlarda eğiten,
akademik kadrosuyla kent ve sanayici ile
ortaklaşa projeler üreten bir üniversite
olmak için çalışmaktadır. Bilimden üretime, üretimden ekonomiye mottosuyla
sadece 2,5 yıl içinde bilimsel araştırmaya
yaklaşık 40 milyon TL özkaynak ayırmış
olan Uludağ Üniversitesi Türkiye için
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üzerine düşeni yaparak Bursa’mız için iftihar vesilesi olmuştur” dedi.
‘Kafayı bilime, gelişmeye takın’
Gençlere seslenerek çalışmanın önemini
vurgulayan Çavuşoğlu, “Günümüzde ‘kafayı takmayın’ diye bir tabir var ya, ben de
size diyorum ki ‘kafayı takın’ ama bilime
öğrenmeye, çalışmaya, gelişmeye ve ilerlemeye takın. Çünkü insan, kafayı taktığı
her şeyi başarır. Kafayı bilime, gelişmeye,
ilerlemeye takmış bir yeni nesil, geleceğimize dair en büyük umudumuz olacaktır.
İnternetin kullanılması konusunda da sizlere tavsiyem bilinçli kullanın. Her önünüze çıkan bilgiye inanmayın. Kaynağını
sorgulayın. Bazen yapılan paylaşımlar terör
örgütlerinin ekmeğine yağ sürüyor” diye
konuştu.
Rektör Ulcay: Örnek bir noktaya
doğru ilerliyoruz
Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay da Uludağ
Üniversitesi’nin Bursa’nın ve ülkenin kalkınma hamlesinde lokomotif kurumlardan
biri olma iddiasını ortaya koyduğunu hatırlatarak, “3. Nesil Üniversite kavramının
akademik, fiziki ve teknolojik gelişmelerle
hayat bulduğu örnek bir noktaya doğru
ilerliyoruz” dedi.
Yenilikçi bir bakış açısıyla bilimin ekonomik değere ve toplumsal faydaya dönüştüğü '3. Nesil Üniversite' vizyonumuzla
2,5 yıl gibi kısa bir sürede çok önemli aşamalar kat ettiklerini anlatan Ulcay, şunları
sıraladı:

Eğitim

“‘Bilimden üretime, üretimden ekonomiye’ anlayışı ile akademisyenlerimizin
projelerine 40 milyon TL’ye yakın destek
verdik. Savunma Sanayii için Araştırmacı
Yetiştirme Programı’nın ortağı olarak yeni
nesil alanlarda ülkemize hizmet edecek
araştırmacılar yetiştiriyoruz.
Özellikle meslek yüksel okullarımızda
uygulamalı eğitimin ağırlığını ve sektör
temsilcilerinden yararlanma düzeyini arttırdık. Kazandırdığımız modern laboratuvarlar, araştırma merkezleri, merkezi
derslikler, kütüphane ve teknoloji alanındaki yatırımlar üniversitemizin kalite çıtasını daha da yukarı çekiyor. Araştırma
üniversitesine geçiş süreciyle ilgili yaptığımız reformlar sayesinde yüksek lisans ve
doktora öğrenci sayımız 8.500’e yaklaştı.
YÖK tarafından 2016 yılında başlatılan ve
100 alanda 2000 doktora öğrencisi yetiştirmeyi hedefleyen proje kapsamında üniversitemiz 14 farklı disiplinde 145
bursiyerin desteklenmesine hak kazandı.
Yine YÖK tarafından Türkiye’deki yükseköğretim kurumları arasında yapılan değerlendirme sonucunda 15 araştırma
üniversitesinden biri olmayı başardık. Başarılı öğrencilere yönelik başlattığımız burs
teşvikleri sayesinden bu yıl üniversitemizi
kazanan yaklaşık 11 bin öğrencimizden 8
bini Uludağ Üniversitesi’ni ilk 5 tercihi
arasına yazdı. Göreve geldiğimizde 1.900
olan yabancı öğrenci sayımızı, ULUTÖMER gibi yatırımlar ve farklı ülkelerde
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yaptığımız sınav organizasyonlarıyla 4 bin
600 seviyesine getirdik. Bu başarı örnekleri, yeni vizyonumuzun ve ekip arkadaşlarımızla üstün bir gayretle yürüttüğümüz
çalışmaların neticelerinden sadece bazıları.
Hayata geçirdiğimiz teşvikler, uyguladığımız akademik reformlar, makro ölçekli yatırım projeleriyle Uludağ Üniversitesi
Bursa’nın ve Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu
model bir yükseköğretim kurumu oluyor.
Bu başarının yakalanmasında büyük bir
gayret ve özveriyle çalışan ekip arkadaşlarımla birlikte, Ankara’da ve Bursa’daki tüm
kurumlarımıza ve yöneticilerimize teşekkürlerimi sunuyorum.”
Bursa Vali Vekili Abidin Ünsal, “Fikri
hür vicdani hür düşünen, bilen ve bildiğini
yayan, etrafına ışık tutan nesillerin yetiştiği
Uludağ Üniversitesi’nin bu öğretim yılının
tüm paydaşlara ve öğrencilere, akademisyenlere hayırlı uğurlu olmasını temenni
ediyorum” diye konuştu.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili
Abdülkadir Karlık da yeni akademik yılın
başarılı geçmesi dileğinde bulundu.
Açılış töreninin ardından Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Rektör Yusuf
Ulcay ve beraberindeki heyetle birlikte yemekhaneyi ziyaret ederek öğrencilerle aynı
masada yemek yedi. Öğrencilerle sohbet
eden Çavuşoğlu, daha sonra üniversite içerisinde kurulan öğrenci kulüplerinin stantlarını gezdi ve burada yaptıkları çalışmalar
hakkında öğrencilerden bilgi aldı.
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ükseköğretim Kurulu Başkanlığı
(YÖK) tarafından 2016 yılında
başlatılan ve 100 alanda 2000
doktora öğrencisi yetiştirmeyi hedefleyen proje kapsamında Uludağ Üniversitesi toplam 14 farklı disiplinde 145
bursiyerin desteklenmesine hak kazandı.
Uludağ Üniversitesi tarafından 2017
yılı içerisinde açılan ilk çağrı ile 20 öğrenci ilk aşamada burs hakkı kazanarak
eğitimlerine başladı. Eylül ayında yapılacak lisansüstü sınavlarıyla YÖK
100/2000 bursu kapsamında 125
Doktora veya Bütünleşik Doktora öğrencisine Moleküler Onkoloji, Moleküler Patoloji, Moleküler Farmakoloji ve
İlaç Araştırmaları, Manevi Danışmanlık,
Güç ve Depolama Teknolojileri, Yeni
Nesil Kompozitler ve Çok İşlevli Nanokompozit Malzemeler, Ulaştırma Akıllı
Ulaşım Sistemleri, Katılım Bankacılığı,
Örüntü Tanıma Analizi, Veri Madenciliği ve Veri depolama, İnsan - Bilgisayar
Etkileşimi, Acil Hemşireliği, Ortadoğu
Çalışmaları, Sürdürülebilir Tarım alanlarında burs verilecek.
Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aslı Hockenberger, belirlenen 14 alandan herhangi birisinde tez
yapmak isteyen öğrencilerin kayıtlı oldukları enstitü başkanlıklarına başvurabileceklerini söyledi. Öğrencinin mezun
olduğu lisans veya yüksek lisans programından daha çok tezini yapmak istediği

Eğitim
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125 doktora
öğrencisine
YÖK 100/2000
bursu

alan başvurusu için önemli olduğunu
belirten Rektör Yardımcısı Hockenberger; “Örneğin Moleküler Farmakoloji ve
İlaç Araştırmaları için Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Veteriner Fakültesi
veya Tıp Fakültesinde lisans veya yüksek
lisans eğitimi alınmış olabilir. Yine Manevi Danışmanlık için İlahiyat Fakültesi,
İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi veya Fen-Edebiyat Fakültesinin Sosyal Alanlarında Lisans veya
Yüksek Lisans yapmış olunabilir” dedi.
Aylık 1800 TL
Enstitülerde oluşturulacak jüri tarafından mülakata alınacak öğrencilerden
kazananların burs alabileceklerini vurgulayan Hockenberger; “Burs miktarı
doktora süresince 4 yıl bütünleşik doktora süresince 5 yıl olarak belirlenmiştir.
Burs programından yararlanan bursiyerler isterlerse sigorta primlerini yatırarak
sigorta yaptırabilirler ya da daha sonra
burs aldıkları yıllar için sigorta ödeyebilirler. Burs miktarı 2017-2018 Eylül
ayından itibaren 1800 TL olarak belirlenmiştir. YÖK 100/2000 bursu alan
öğrenciler diğer kurum ve kuruluşlardan
ve TÜBİTAK projelerinde bursiyer olarak görev alarak burs alabilirler. Burs
miktarları her yılın başında YÖK’ün
uygun gördüğü oranlarda arttırılmaktadır. Bursiyerler ilgili bölümlerde veya
araştırma merkezlerinde çalışmalarını

sürdürecekleri için uygun çalışma ortamları sağlanacaktır. Bursa dışından
100/2000 bursu kazanan öğrenciler için
yurtlarda kontenjan ayrılmıştır. Ayrıca
burs kazanan öğrencilere yemek bursu
verilecektir” diye konuştu.
Rektör Yardımcısı Aslı Hockenberger, ayrıca burs programına Uludağ
Üniversitesi’nde Doktora/Bütünleşik
Doktora programına kayıtlı olan ancak
tezini almamış Uludağ Üniversitesi öğrencilerinden; bu dönem doktora/Bütünleşik doktora programına başvuracak
yeni öğrenciler ve diğer üniversitelerde
Doktora/Bütünleşik doktora programına kayıtlı olan ancak Uludağ Üniversitesi’ne yatay geçiş yapacak tezini
almamış yeni öğrencilerin başvuruda
bulunabilecekleri bilgisini verdi.
Uludağ Üniversitesi’nde öğrenci olan
başvuru yapacak adayların başvuru formunu doldurarak ilgili enstitülere başvurabileceklerini
vurgulayan
Hockenberger, bu dönem doktora/Bütünleşik doktora için başvuracak adayların online kayıt sırasında taleplerini
yapabilirlerini kaydetti. Hockenberger,
yatay geçiş yapacak öğrencilerin dilekçelerinde 100/2000 bursu için taleplerini
belirtmeleri gerektiğinin de altını çizdi.
Burs programına başvurmak isteyen
adaylar www.uludag.edu.tr adresinden
veya üniversitenin Enstitü Müdürlükleri’nden detaylı bilgi alabilecekler.
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Uludağ
Üniversitesi,
Yükseköğretim
Kurulu (YÖK)
tarafından
üniversitelerdeki
ihtisaslaşma
süreci içerisinde
hayata geçirilen
15 araştırma
üniversitesinden
biri seçildi.

Uludağ Üniversitesi hedef yükseltti

C

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve
Kongre Merkezi’nde düzenlenen
2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni’nde 15 üniversitenin isimlerini açıkladı.
YÖK’ün üniversitelerdeki ihtisaslaşma süreci içerisinde 10+5 üniversitede hayata geçireceği araştırma üniversiteleri belli oldu.
Uludağ Üniversitesi, aday olarak açıklanan
5 üniversite arasında yer aldı.
YÖK tarafından bir süre önce girişimleri başlatılan araştırma üniversitesi projesi
start alıyor. İlk etapta belirlenen 25 üniversite arasından değerlendirmeye alınan 10
üniversitenin yapılan incelemelerin ardından araştırma üniversitesi olmalarına karar
verildi. Uludağ Üniversitesi, Türkiye’de ilk
kez hayata geçirilecek projede diğer 5 aday
üniversite arasında yer aldı. Seçilen üniversiteler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe Millet Kültür ve
Kongre Merkezi’nde 2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni’nde açıklandı.
Erdoğan: Üniversitelerimize
çok büyük görevler düşüyor
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç,
tüm üniversitelerin rektörleri ve yöneticilerinin de katıldığı törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan;
“Geçtiğimiz yıl üzerinde durduğum başka
husus da yükseköğretim kalite kurulu oluş-

turulmasına olan ihtiyaçtı. Bugün bu konularda önemli mesafe kat edildiğini gördüğümü söyleyebilirim. Şimdi size
araştırma üniversitesi olarak tespit edilen
10 üniversitemizi açıklamak istiyorum.
Ankara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi,
Erciyes Üniversitesi, Gazi Üniversitesi,
Gebze Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul
Teknik Üniversitesi, İzmir İleri teknoloji
Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Yedek olarak belirlenen üniversiteler
de şunlardır. Çukurova Üniversitesi, Ege
Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Uludağ
Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi. Bu
üniversitelerimize çok büyük görevler düştüğünü bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Diğer taraftan kalite kurulu da
oluşturulmuş durumda” dedi.
Ulcay: Hedef, ilk 10 arasına girmek
YÖK tarafından alınan kararla araştırma üniversitesi adaylarından biri olmanın kendilerini mutlu ettiğini söyleyen UÜ
Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay ise, yönetim
olarak yaptıkları titiz çalışmalar, hedefler
ve projeler sayesinde en kısa sürede ilk 10
üniversite arasına seçileceklerini belirtti.
Rektör Yusuf Ulcay; “Uludağ Üniversitesi’nin yönetimine geldiğimiz zamana hedefimizi en iyi 10 üniversite arasına girmek
olarak açıklamıştık. Geride bıraktığımız 2

buçuk yıllık zaman dilimi içerisinde çok
önemli projelere imza attık.
Üniversitemizin fiziki, akademik ve öğrenci profilinde ciddi bir değişim süreci
başlattık. Bunlar teker teker hayata geçiyor.
YÖK tarafından yapılan araştırma üniversitesi projesi çağrısına ilk katılan üniversitelerden birisi olduk. Bizimde içerisinde
olduğumuz 58 üniversite bu projede aday
oldu. YÖK tarafından yapılan birinci
aşama sonunda yapılan değerlendirmede
25 üniversite arasında yer aldık.
‘25 yılımızı planladık’
Daha sonra hazırladığımız araştırma öz
değerlendirme raporu ve ardından girdiğimiz mülakatlar sonucunda 10+5 üniversite
arasına girmeye hak kazandık. Uludağ
Üniversitesi’nin 25 yılını planladık. Yaptığımız çalışmalar, projelerimiz ve hedeflerimiz YÖK tarafından takdir gördü. İlk kez
uygulanacak olan araştırma üniversiteleri
projesinde 5 yedek üniversite arasına girdik. Bir sonraki hedefimiz en kısa sürede
ilk 10 araştırma üniversitesi arasına yükselmektir. Uludağ üniversitesi olarak önümüzdeki yıl araştırma projelerine ve
faaliyetlerine çok daha fazla önem göstereceğiz. Bu süreçte ellerinden gelen çabayı
gösteren Uludağ Üniversitesi yönetimindeki dostlarımıza teşekkür ediyorum” diye
konuştu.
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ludağ Üniversitesi’nin Almanya
Giessen Eyaleti’ndeki Justus-Liebig
Üniversitesi ile 19 yıldır sürdürdüğü akademik ilişkiler genişletilerek sürdürülecek.
Uludağ Üniversitesi’nden bir heyet, Almanya’nın Giessen Eyaletindeki JustusLiebig Üniversitesi’nde 18-19 Ağustos
tarihlerinde düzenlenen Türk-Alman Akademik Günleri’ne katıldı.
İnsan tıbbı ile veteriner tıbbının buluşması temasıyla düzenlenen etkinliğe Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf
Ulcay’ın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Eray Alper, Veteriner Fakültesi Dekan
Yardımcısı Doç. Dr. Abdülkadir Orman,
Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi ve Mennan Pasinli Meslek Yüksekokulu Müdürü
Prof. Dr. Gözde Özalp, Veteriner Fakültesi
Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Deniz Seyrek
İntaş ile Prof. Dr. Kâmil Seyrek İntaş ve

Justus-Liebig
Üniversitesi ile
akademik
ilişkiler genişliyor

Eğitim

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Ekrem Kaya da katıldı.
Etkinliğin açılışında Almanya’nın Hessen Eyaleti Avrupa Birliği Bakanı Lucia
Puttrich, Justus-Liebig Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Joybrato Mukherjee, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Wolfgang
Weidner, Uludağ Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Yusuf Ulcay birer konuşma yaptı.
Justus-Liebig Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Cerrahi ve Transplant Cerrahisi
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Winfried
Padberk, Veteriner Fakültesi Öğrenci İşleri
Dekanı Prof. Dr. Kerstin Fey ve Türk
Alman Sağlık Vakfı Başkanı Prof. Dr. Yaşar
Bilgin’in de katıldığı açılış töreninde,
konuk ve ev sahibi konuşmacılar TürkAlman ilişkilerinin politik olarak gerginleştiği bir ortamda akademisyenlere büyük
görevler düştüğünü belirterek bilimsel işbirliklerinin önemine dikkat çekti.
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Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Yusuf Ulcay konuşmasında, Justus-Liebig
Üniversitesi ile işbirliğinin, Prof. Dr. Deniz
Seyrek İntaş ile Prof. Dr. Kâmil Seyrek İntaş’ın 1987 yılında Giessen’de doktora çalışmalarıyla başladığına işaret ederek emeği
geçenlere teşekkür etti.
Ayrıca, iki üniversite arasındaki akademik işbirliğinin 20. yılında, farklı alanlarda
doktora programları açılması, ilkbaharda
Bursa’da, sonbaharda Giessen’de olmak
üzere sosyal etkinlikler düzenlenmesine
ilişkin somut adımlar atma kararı alındı.
İnsan tıbbı ile veteriner tıbbının buluşması temasıyla Justus-Liebig Tıp Fakültesi’nde
gerçekleşen Türk-Alman
Akademik Günleri etkinliğinin akademik
oturumlarında ise veterinerlik ve tıp uygulamalarının ortak noktaları, ortak geliştirilebilecek alanlar, yapılabilecek bilimsel
işbirlikleri gibi konular ele alındı.
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HAVELSAN, TAİ, TEİ, ROKETSAN, ASELSAN, ERMAKSAN, FİGES, FNSS
ve Uludağ Üniversitesi arasında imzalanan Savunma Sanayiine Araştırmacı Yetiştirme Programı ilk meyvesini verdi. UÜ doktora öğrencisi Saﬀet Vatansever ile
ASELSAN Araştırma Merkezi’nin ortak yürüttüğü “Sayısal videolar üzerinden adli
kanıt toplama ve kimlik tespitine yönelik yazılım projesi”, Savunma Sanayii
Müsteşarlığınca onaylandı.

İnternette paylaşılan
videodan kimlik tespiti
yapılabilecek

İ

nternette paylaşılan video
üzerinden adli kanıt toplamaya ve kimlik tespitine yarayan bir proje geliştiren Uludağ
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü doktora öğrencisi Saﬀet Vatansaver’e Savunma Sanayii
Müsteşarlığından destek geldi.
83 bin TL destek geldi
Müsteşarlık, proje için 83 bin
TL’lik proje desteği sağlayacak.
Savunma Sanayii ile yapılacak
proje çalışmalarını arttırmak
amacıyla Savunma Sanayii Müsteşarlığı, savunma sanayii ile çalışan 8 firma

HAVELSAN, TAİ, TEİ, ROKETSAN, ASELSAN, ERMAKSAN, FİGES, FNSS ve Uludağ
Üniversitesi arasında SAYP (Savunma Sanayiine Araştırmacı Yetiştirme Programı) imzalanan
protokol ilk meyvesini verdi.
ASELSAN ile ortak proje
Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü doktora öğrencisi
Saﬀet
Vatansever’in
araştırmacı olarak yer aldığı ve
ASELSAN Araştırma Merkezi ile
ortak yürütülen “Sayısal videolar
üzerinden adli kanıt toplama ve
kimlik tespitine yönelik yazılım

projesi”, Savunma Sanayii Müsteşarlığınca onaylandı.
Projeyle, sahte isimlerle yapılan video paylaşımlarından gerçek
kimliklerin tespiti mümkün olabilecek.
Yürütücülüğünü Bilgisayar
Mühendisliği Bölümü’nden Doç.
Dr. Ahmet Emir Dirik’in yapacağı projenin bir yıl sonra tamamlanması öngörülüyor.
SAYP’ın meyveleri
Uludağ Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Savunma
Sanayii Müsteşarlığı ve savunma
sanayine yönelik üretim yapan

sekiz firma ile 2016 yılında protokol imzaladıklarını hatırlatarak,
bu kapsamda hem araştırmacı yetiştirmeye başladıklarını hem de
projeler geliştirdiklerini söyledi.
3. nesil üniversite yolunda
SAYP kapsamında hazırlanan
bir projenin Savunma Sanayii
Müsteşarlığı tarafından kabul edilerek desteklenmesinin Üniversite
için önemini vurgulayan Rektör
Ulcay, “Bilimden Üretime, Üretimden Ekonomiye” değer kazandırarak “3. Nesil Üniversite”
hedefine ulaşmada hızla yol almaya başladıklarını kaydetti.
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Uludağ Üniversitesi akademisyenleri
32 milyon TL’lik proje üretti

U

ludağ Üniversitesi’nde görev yapan
akademisyenler 2 yıl 4 ay içerisinde
toplam 32 milyon TL’ye ulaşan
proje üretti. 15 milyon Türk Lirası’nı
bulan kısmı devam eden projelerin 16 milyon TL’lik kısmı ise tamamlandı.
Uludağ Üniversitesi üretilen proje sayısında rekora gidiyor. Önceki yıllara oranla
proje sayılarında yüzde 30 artış yakalanan
üniversitede 2 yıl 4 aylık süreç içerisinde
toplam 130 proje üretildi. Başta 1 milyon
175 bin Euro’luk 9 AB projesi olmak üzere
9 Santez projesi ve 112 TÜBİTAK projesine imza atan akademisyenlerin 2017 sonuna kadar 140 projeye ulaşması
hedefleniyor.
Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Yusuf Ulcay, göre geldikleri 2015 yılının
Nisan ayından bu yana akademisyenlerin
proje üretmeleri ve ekonomik döngüye
katkı sağlamaları konusuna özel önem gösterdiklerini söyledi. Görev süresi içerisinde

üniversiteyi kent ile bütünleşen ve ekonomik ve toplumsal kalkınmaya daha çok
katkı sağlayan bir bilim yuvası haline getirmek için uğraş verdiklerini vurgulayan
Rektör Yusuf Ulcay; “Uludağ Üniversitesi,
Türkiye’nin ve Bursa’nın önemli bir eğitim
markasıdır. Kentin ekonomik, sosyal ve
toplumsal tüm sorunlarına ilgi duyuyor ve
kent dinamikleriyle birlikte katkı sağlamaya çalışıyoruz. Önceliğimiz ülke ve kent
ekonomisine değer sağlayacak projeleri hayata geçirmektir. Bilimden üretime, üretimden
ekonomiye
mottosuyla
akademisyenlerimizin proje üretmesine ve
bu projeleri sanayicilerimizin hizmetine
sunmasına özen gösteriyoruz. Bu anlamda
akademisyenlerimizin çalışmalarını kolaylaştıracak ve katkı sunacak çok sayıda kolaylığı üniversitemizde hayata geçirirken,
öz kaynaklarımızdan 40 milyon TL’ye
yakın proje desteği sağladık. Söz konusu
değişimlerle 2 yılda önemli gelişmelere

imza attık. Bu katkılarla birlikte akademisyenlerimizin yaptığı proje sayıları da ortalama 100 seviyesinden 130’lara çıktı.
İlerleyen dönemlerde yeni projelere imza
atmaya devam edeceğiz” dedi.
Devam edenler 15 Milyon TL
Devam eden TÜBİTAK ve Santez projelerinin bulunduğunu açıklayan Rektör
Yusuf Ulcay, bu projelerin toplam 15 milyon TL’lik bir rakam olduğuna işaret etti.
Ulcay, “Akademisyenlerimizin ürettiği 61
adet TÜBİTAK ve 6 adet Santez projesi
devam ediyor. Yeni AB projeleri konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Gelecek yıl için bu projelerin sayılarını daha da
yukarılara çekmek istiyoruz. Üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesi ve AB projelerinden daha fazla pay alabilmek adına
akademisyenlerimizi bir yandan sanayicilerle buluşturuyor diğer yandan da çalışmalarına üniversite olarak katkıda
bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

Bilimsel araştırmaya
39 milyon TL destek
U
Uludağ Postası

ludağ Üniversitesi, Bilimsel
Araştırma Projeleri (BAP) kapsamında akademisyenlerinin yaptığı projelere iki buçuk yıl içerisinde 39
milyon TL verdi.
Bilimden
üretime,
üretimden
ekonomiye sloganıyla Türkiye’nin 3.
Nesil Üniversitesi olma yolunda emin
adımlarla ilerleyen Uludağ Üniversitesi,
bu doğrultuda akademisyenlerini desteklemeye devam ediyor.
2015 ve 2016 yılları arasında 331 projeye 21 milyon TL’lik bir kaynak aktardıklarını söyleyen Uludağ Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, “Göreve
ilk geldiğimiz gün Uludağ Üniversite-

Proje

si’nin üreten ve ekonomiye katkı sağlayan
bir üniversite olacağını söylemiştik. 2015
yılı içerisinde BAP yönergemizi değiştirerek yılda iki kez yapılan toplantı kuralını
ayda bir kez yapılacak şeklinde
değiştirdik.
“Kaynaklar oluşturduk’
Tüm akademisyenlerimize proje üretmeleri konusunda çağrılar yaptık ve bu
projelerin en iyi şekilde desteklenmesi
için kaynaklar oluşturduk. Sadece 2015
yılında 188 projeye 10 milyon 508 bin
TL kaynak aktardık. Yapılan değişiklikler
sayesinde akademisyenlerimiz de daha
kaliteli işlere imza atmaya başladılar.
2016 yılında ise 143 projeye 11 milyon

Başarılı akademisyene teşvik

3

. Nesil Üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Uludağ Üniversitesi, bünyesindeki akademisyenlerin araştırma ve yayın performanslarını hayata geçirdiği veri programı ile takip edecek. Yönetim,
yapılan değerlendirme sonucunda en başarılı akademisyen ve bölüme ödül
ödüller verecek.
Uludağ Üniversitesi, Akademik Performans Değerlendirme Sistemi ile
Uludağ Üniversitesi araştırma ve yayın alanlarındaki çalışmaları somut verilerle takip edecek. Sadece akademik eğitim veren bir yükseköğretim kurumundan farklı olarak 3. Nesil Üniversite olma hedefiyle ilerlediklerini
söyleyen Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay; “Uluslararası
açılımlar, teknolojik ve fiziki yatırımlar ile birlikte daha çok bilimsel projeleri
hayata geçirebilen farklı bir Uludağ Üniversitesi kimliğini birlikte şekillendiriyoruz. Nitelikli üniversiteler ancak nitelikli akademisyenler ile başarının
teşvik ve taltif edildiği bir iklimle mümkündür. Bu anlamda, öğretim üyelerimizin çalışmalarına ve gelişimine destek verirken, başarının teşvik edilmesi
ve objektif kriterler ışığında mesleki yükselmenin önünün açılmasını çok
önemli olarak görüyoruz” dedi.
Hazırladıkları Akademik Değerlendirme Performans Formu’nda
akademisyenlerin eğitim, araştırma ve yayın alanlarındaki çalışmalarını takiple
birlikte, gerek bireysel gerek bölümler gerekse de fakülteler bazında ilerleme
süreçlerinin takip edilebileceğini açıklayan Rektör Yusuf Ulcay, değerlendirme
formları sayesinde, YÖK tarafından Türkiye’deki 15 araştırma üniversitesinden biri olarak gösterilen Uludağ Üniversitesi’ni gelecek hedeflerine taşıyacak
çalışma arkadaşlarını ve fakülteleri ödüllendireceklerinin altını çizdi. Ulcay;
“Online Akademik Performans Değerlendirme Otomasyonu verilerince
yapılacak olan puanlamalar neticesinde; bölümünde 1. olan akademisyenlerimize ulusal veya uluslararası kongre katılım desteği sağlamayı, fakülte
içerisinde en yüksek puanı alan bölümlerimize 100 bin TL alt yapı projesi ve
en başarılı fakültemize 300 bin TL alt yapı projesi desteği vermeyi taahhüt
ediyoruz” diye konuştu.
Uludağ Üniversitesi’nde görev yapan akademisyenler internet sitesinde yer
alan formu 15 Ekim sonuna kadar doldurabilecek.
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579 bin 705 TL destek sağladık. Bu yıl
da şimdiye kadar 61 projeye verdiğimiz
destek 17 milyon TL’ye ulaştı.
İkibuçuk yılda 39 milyon TL
Son iki buçuk yıl içerisinde toplam 39
milyon TL’lik bir kaynağımızı bilimsel
araştırmaya ayırmış olduk. Gerek sanayicilerimiz ile ortak yapılan projelerle
gerekse de akademisyenlerimizin üreteceği projeler sayesinde Uludağ Üniversitesi; bilime, üretime ve ekonomiye
önemli katkılar sağlamaya devam edecektir” diye konuştu.
Bilimsel yayın ve
kongrelere 3 milyon TL
Uludağ Üniversitesi olarak bilim insanı yetiştirme ve geliştirme konusunda
da önemli destekler sağladıklarını işaret
eden Rektör Yusuf Ulcay, akademisyenlere verdikleri makale basım ve kongre
katılım desteklerini de büyük oranda arttıklarını açıkladı. 2015 yılında 169
akademisyenin kongrelere katılım için
başvuruda bulunduğunu söyleyen Rektör
Ulcay, 2017 yılının ilk altı ayı için bu
rakamın katlanarak 399’a çıktığına işaret
etti. Ulcay açıklamalarını şöyle sürdürdü:
“Akademisyenlerimizin
kendilerini
geliştirmeleri adına her türlü desteği en
başından itibaren vermeye özen gösteriyoruz. Bu kapsamında 2 buçuk yıl
içerisinde 136 akademisyene makale
basım desteği verdik. Yine 2 buçuk yıl
içerisinde 941 akademisyenimizin yayın
olmaksızın kongre katılım başvurusunu,
145 akademisyenimizin de yayınla kongre katılım başvurusunu destekledik. Bu
destekler için akademisyenlerimize
toplam 3 milyon TL’ye yakın kaynak
ayırdık. Önümüzdeki dönemde aynı anlayış ile devam edeceğiz. Uludağ Üniversitesi bilimin öncüsü ve destekçisi olmak
için çalışmalarını aralıksız yürütecektir”
şeklinde konuştu.

4 sektör için ar-ge personeli yetiştirilecek
Sayfa 10
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Ar-Ge
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Uludağ Üniversitesi, öğrencilerini ihtiyaç duyulan sektörler için yetiştirmek amacıyla ilklere imza atmaya devam ediyor. Önceki yıl savunma sanayi Ar-Ge personeli
eğitimleri vermeye başlayan Uludağ Üniversitesi, Ekim ayından itibaren 4 yeni
sektörde Ar-Ge personeli yetiştirme programlarını da devreye sokacak.

G

Rektör Ulcay:

“Öğrencilerimiz
donanımlı
bir şekilde
mezun olacak”

ıda, tekstil, makine
ve malzeme ile otomotiv sektörlerinin
duyduğu yetişmiş Ar-Ge
personeli ihtiyacına cevap
verebilmek amacıyla Ar-Ge
Personeli Yetiştirme Programı’nı hayata geçirecek
olan Uludağ Üniversitesi’nde, Ekim ayında bu
alanda eğitimler başlıyor.
Sektörlerden ve
öğrencilerden talep
Seçilen sektörlerde
araştırma yapabilecek,
Ar-Ge merkezleri oluşumuna katkı sağlayabilecek, yenilik, inovasyon,
proje yönetimi ve fikri
mülkiyet hakları konularında bilgili araştırmacılar
yetiştirmek
istediklerini vurgulayan
Uludağ Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Yusuf Ulcay, “Önceki yıl başlattığımız savunma sanayiine nitelikli
Ar-Ge personeli yetiştirme

programı hem öğrenciler
hem de ilgili sanayi kuruluşları tarafından büyük bir
memnuniyetle karşılandı.
Ciddi bir talep oldu. Bu yıl
da Bursa’mız ve ülkemiz için
büyük önem arz eden gıda,

tekstil, otomotiv, makine ve
malzeme konularında eğitimler verme kararı aldık.
Eğitimlerimiz Ekim ayında
başlayacak” dedi.

Kimler yararlanacak?
Eğitimlerin ilgili bölümlerde okuyan son sınıf öğrencilerine, tezini almamış
olan yüksek lisans öğrencilerine açık olacağını söyleyen
Rektör Yusuf Ulcay; “Eğitimlerimiz büyük oranda
sektör temsilcileri tarafından verilecek.
“3.nesil üniversite”
Program boyunca teknik
geziler ve mentörler tarafından uygulamalı araştırma projeleri yapılacak.
3. Nesil Üniversite vizyonuyla
çalışmalarımıza
devam ediyoruz. Bu anlayış içerisinde öğrencilerimize mezun olana kadar
en güncel ve gerekli bilgileri vermeye gayret gösteriyo r u z . Öğ re n c i l e r i m i z
buradan donanımlı bir şekilde mezun olacak ve çalışacakları
sektörlerde
kendilerini kolayca kabul ettirecekler” şeklinde konuştu.
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MS hastasına ‘alemtuzumab’
tedavisi başarıyla uygulandı
T

ıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji bölümünde tedavi gören bir Multipl
Skleroz (MS) hastasına Türkiye’de
ilk kez “Alemtuzumab” tedavisi başarıyla
uygulandı.
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Ömer Faruk Turan, dünya genelinde
kabul gören Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanan ancak
Türkiye’de henüz izin verilmemiş olan
Alemtuzumab (Lemtrada) tedavisini, Sağlık Bakanlığı’ndan özel izin alarak uyguladı.
Umut verici
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Ömer Faruk Turan, elde edilen bu başarının mevcut tedavilerle iyileşemeyen
hastalar için umut verici olduğunu söyledi.
Bu tedaviyi sorunsuz bir şekilde uyguladıkları için mutluluk duyduklarını ifade eden
Turan, “Yüksek hastalık aktivitesi olan ve

mevcut tedavilere cevap vermeyen hastalar için yeni bir seçenek olmuştur. Endikasyon dışı başvurumuzu kabul eden ve bu
ilaca ulaşmamızı sağlayan Sağlık Bakanlığı
ve Sosyal Güvenlik Kurumuna göstermiş
olduğu iyi niyet ve çabalara da teşekkür
ederim” dedi.
Her MS hastasına
uygulamak mümkün değil
Alemtuzumab tedavisiyle ilgili bilgi
veren Prof. Dr. Ömer Faruk Turan, tedavinin her MS hastasına uygulanamayacağının altını çizerek, şunları söyledi:
“Alemtuzumab, dünyada iyi MS merkezlerinde yavaş yavaş uygulanmaya başlanmıştır. Alemtuzumab’ın (Lemtrada),
tedavi ve takibinin mutlaka uzman ekipler
tarafından 3. basamak MS merkezlerinde
uygulanması gerekiyor. Ülkemizde ruhsat
başvurusu yapılmış, Sağlık Bakanlığının
onayı beklenmektedir. Henüz geri ödeme
kapsamına girmemiş bir ilaçtır. Yüksek MS
hastalık aktivitesi gösteren, mevcut tedavi-

ler karşın iyileşmeyen seçilmiş hastalarda
kullanılmaktadır. Yeni tanı konmuş hastalara uygun değildir. Birinci basmak tedavilerin
uygulandığı
(Interferonlar,
Glatiramer Asetat,Teriflunomid, Dimetil
Fumarat) tedavilerden sonuç alamayan,
2.basamak tedavilerden de (Fingolimod,
Natalizumab) fayda görmeyen hastalara ve
yan etki veya özel nedenlerle kullanılmayan hastalarda uygulanmaktadır. Alemtuzumab’ın ülkemizde 2.veya 3.basamak
tedavide yer almasını bekliyoruz.”
Prof. Dr. Turan, bu tedaviye ihtiyacı
olan dört hasta için daha endikasyon dışı
başvuru yapacaklarını ve Bakanlıkça izin
verildiği takdirde tedavilerine başlayacaklarını bildirdi.
Lenfoma tedavisinde de kullanılan
Alemtuzumab “monoklonal antikor” olarak ifade edilen yüksek teknoloji ürünü bir
ilaç. İlk monoklonal antikor teknolojisini
geliştiren üç bilim adamına Nobel ödülü
kazandırmıştı.
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Hatice Kübra İlgün şampiyon
Öğrenci
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Dünyaca ünlü kemancı

U

ludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fa- versitelerarası Yaz Oyunları’nda taekwondo Dünya Şampiyonasında yenildiği için altın
madalyayı kaptırdığı Koreli rakibini bu kez
kültesi öğrencisi Hatice Kübra İlgün, branşında 57 Kg'da şampiyon oldu.
Tayland'da yapılmakta olan 29. Üni- Hatice Kübra İlgün, yedi ay önce Büyükler yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Markov’dan

eğitim
alacak
U

ludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman
Saenat Dalı lisans öğrencisi Selin Algöz, Amerika’daki Long Island Konservatuvarı’nda dünyaca ünlü Prof. Albert Markov’dan eğitim almaya hak
kazandı.
2008 yılında Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’na girerek keman eğitimine Öğretim Görevlisi Seda
Gürtel ile başlayan Selin Algöz, oda müziği ve birçok resital gerçekleştirdi.
Yurt içinde ve yurt dışında Prof. Albert Markov, Suna
Kan, Angel Stankov, Itzhak Rashkovsky, Minco Minchev,
Andrej Bielow gibi dünya çapındaki birçok virtüöz ile
Masterclass’lara katılarak keman eğitimini ilerletti.
Aynı zamanda Masterclass’larda birçok olumlu kritikler
alan Algöz, eğitimi için sponsor desteği arıyor.

