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Uludağ Üniversitesi, 2016 yılı
bilimsel çalışmalarına göre en başarılı akademisyenlerini ödüllendirdi. 2016 yılı performansları
değerlendirilen öğretim üyelerine, toplam bir milyon lira değerinde destek sağlandı.
(Haberi sayfa 3 ve 4’te)

Yurtdışında Araştırma Vadisi, stratejik
lisans üstü sınav sektörlere kucak açacak
Türkiye’de ilk defa bir üniversite
yurt dışında lisans üstü sınavı
yapacak. Uludağ Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay,
Türkiye’de ilk defa kendi üniversitesinin yurt dışında yüksek lisans sınavı yapacağını açıkladı.
(Sayfa 5’te)

ULUTEK ve Merkez Laboratuvarının yanında araştırma vadisi oluşturulacak. Malzeme,
enerji, genetik ve tohumculuk
gibi alanlarda uygulama-raştırma merkezleri kurulacak vadide, ilk talep TAİ’den...
(Haberi 8. sayfada)

Sporda büyük başarı Akademik Yaşam Merkezi geliyor

Uludağ Üniversitesi, 2017 yılında
takım sporları ve bireysel sporlar
sırlamasında 5 altın 1 gümüş 8
bronz toplamda 14 madalya ile
Avrupa’da 150 üniversite arasında
en başarılı üniversite oldu.
(Sayfa 12’de)

Uludağ Üniversitesi kampüsü içerisinde bin dairelik
akademik yaşam merkezi
için ilk adım atıldı. Doktora
ve yüksek lisans öğrencileri
ile tıpta uzmanlık süreci
devam edenlerin yararlanacağı proje, yakında ihaleye
(Sayfa 7’de
çıkacak.

Sayfa 2

Araştırma
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan
akademisyenimize TÜBİTAK ödülü

U

ludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız, TÜBİTAK tarafından verilen
Mühendislik Bilimleri Teşvik Ödülü’ne layık görüldü.
Prof. Dr. Yıldız, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK’ın 2017 yılı ödüllerinin verildiği törene katıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde
bilim adamlarının, ödül alan isimlerin ve davetlilerin iştirakiyle
gerçekleşen törende; 4 bilim ödülü ile 11 teşvik ödülü sahiplerine takdim edildi. UÜ Mühendislik Fakültesi Otomotiv
Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız da “Optimum ürün tasarımı ve imalat alanında sürdürülebilir kalkınma
için yeni nesil yüksek performanslı hibrid yapay zeka optimizasyon yöntemlerinin geliştirilmesi ve bu yöntemleri kullanarak
endüstriyel problemlere çözüm getirmesi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları” nedeniyle almaya
hak kazandığı ödülü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törenle aldı.
Erdoğan: Daha büyük başarılar bekliyoruz
Törende bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2017
Yılı TÜBİTAK Ödüllerini alan isimleri tebrik edip kendilerine
millet adına şükranlarını ifade etti ve ödüllerin tespitinde gösterdikleri gayret ve hassasiyetten dolayı TÜBİTAK yetkililerini
ve Bilim Kurulunu kutladı. Bu yıl 4 bilim ödülü ile 11 teşvik
ödülünün verildiğini belirterek ödül alan isimleri açıklayan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödül alan isimlere bundan sonraki
çalışmalarında başarılar diledi ve kendilerinden Türkiye’nin
önünü açacak, bilim dünyasına yön verecek çok daha büyük
başarılar beklediğini sözlerine ekledi.
Erdoğan’ın konuşmasının ardından ödül törenine geçildi.
2017 yılı için ödüle layık görülen bilim insanları sahneye
çağırıldı. Akademisyenlere ödülleri Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan tarafından takdim edildi.
Daha önce “2015 yılı ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. Parlar
Araştırma Teşvik Ödülü”’ve “2015 yılı Türkiye Bilimler
Akademisi, Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı (TÜBA-GEBİP) Ödülü” de almış olan Prof.
Dr. Ali Rıza Yıldız; “Bilimsel çalışmalarım sırasında bana maddi
ve manevi desteğini hiçbir zaman eksik etmeyen Uludağ Üniversitesi yönetimine, çalışma arkadaşlarıma ve aileme teşekkür
ediyor, bu ödülün üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum”
ifadelerini kullandı.
Rektör Ulcay: Gurur duydum
Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay ise; “Bursa’da 3. nesil üniversite vizyonuyla faaliyetlerine devam eden
Uludağ Üniversitesi ailesinde Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız gibi genç
ve çok çalışkan bilim insanlarını bulundurması son derece gurur
vericidir. Kurumlar, çalışan insanlarla değerlenir ve ilerler. Bu
açıdan Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız hocamızı gönülden kutlar,
başarılarının devamını dilerim. Üniversitemizde benzer başarılar
için elimizden geleni yapmak konusunda kararlıyız” dedi.

Akademisyenlere performans ödülü
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ludağ Üniversitesi, 2016 yılı bilimsel çalışmalarına göre en başarılı akademisyenleri ödüllendirdi.
2016 yılı performansları değerlendirilen
öğretim üyelerine, toplam bir milyon lira
değerinde destek sağlandı.
Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde yapılan törende, akademisyenler ödüllerini
Rektör Prof. Dr. Ulcay, 3. Nesil Üniversite
vizyonuyla sadece akademik eğitim veren
bir yükseköğretim kurumunun ötesine
geçme hedefine doğru hızlı ve emin adımlarla ilerlediklerini, uluslararası açılımlar,
teknolojik ve fiziki yatırımlar ile birlikte
daha çok bilimsel projeyi hayata geçirebilen farklı bir Uludağ Üniversitesi kimliğini
birlikte şekillendirdiklerini söyledi.
Eğitim kalitesinde, fiziksel mekânların
kalitesinin de belirleyici bir etken olduğuna işaret eden Ulcay, Üniversite olarak
bu anlamda çok önemli fiziksel ve teknolojik yatırımları hayata geçirdiklerini ifade
ederek, “Ancak nitelikli üniversiteler öncelikle nitelikli akademisyenlerle; bu da 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.
Üniversitemizde, ulusal ve uluslararası

Araştırma

üniversite sıralama sistemlerinde yer alan
sorulardan derleyerek oluşturduğumuz
“online akademik performans değerlendirme ölçümü” ile eğitim, araştırma ve
yayın alanlarındaki çalışmalarınızın takibiyle birlikte, gerek bireysel gerek bölümler
gerekse de fakülteler bazında ilerleme süreçlerimizi somut verilerle ortaya koymaya
çalıştıklarını kaydeden Rektör Ulcay, “Bu
çalışma her yıl devam edecek olup, akademisyenlerimizin bireysel, bölüm ve fakülte
bazlı gelişimleri, kendi üniversitemiz içinizde izleme ve diğer kurumlar ile karşılaştırma
imkânı
verecektir.
Her
akademisyenimizde kendi durumunu yıllara bağlı olarak izleme imkânına sahip
olacaktır. Bu değerlendirmeler ışığında da
YÖK tarafından Türkiye’deki 15 araştırma
üniversitesinden biri olarak belirlenen
Uludağ Üniversitesi’ni gelecek hedeflerine
taşıyacak arkadaşlarımızı, bulundukları bölümleri ve fakültelerini de bugün ödüllendireceğiz” diye konuştu.
Dünyada yoğun bir rekabet yaşanırken,
yükseköğretim alanında da yenilikçi ve
proaktif bir yaklaşım ortaya koyamayan
üniversitelerin sürdürülebilirliğini sağlamasının çok zor olduğuna işaret eden
Ulcay, bunun göstergesinin ise yayın, proje
ve patent üretmek olduğunu, tüm bu faaliyetlerin ticarileşmesinin de ayrıca önemli
olduğunu vurguladı.

Sayfa 3

Uludağ Üniversitesi akademisyenleri
olarak ses getiren uluslararası projelere
imza atmak ve uluslararası proje teşviklerinden daha fazla yararlanmak gerektiğine
dikkat çeken Ulcay, “Sizlerden gelen öneriler doğrultusunda akademik performans
değerlendirme ölçüm sisteminde iyileştirmeleri yerine getiriyoruz. Birkaç hafta
içinde 2017 yılı akademik performans değerlendirmesine başlıyoruz. 2016 yılı değerlendirmesine katılım yüzde 75 oranında
gerçekleşmiştir. 2017 yılı değerlendirmesine daha doğru bir sonuç için yüzde 100
katılımı sizlerden bekliyoruz” dedi.
Ödüller
Törende daha sonra, en çok bilimsel çalışma yapan akademisyen, bölüm ve fakültelere ödülleri verildi. Buna göre, en çok
bilimsel çalışma puanını Ziraat Fakültesi
aldı. Ayrıca, 14 bölümün birincileriyle en
fazla puan alan 66 akademisyene ödül ve
plaketleri verildi.
Online akademik performans değerlendirme ölçümü verilerince yapılan puanlamalar sonucunda, bölümünde birinci olan
akademisyenlere ulusal veya uluslararası
kongre katılım desteği; fakülte içerisinde
en yüksek puanı alan bölümlere puanlarına bağlı olarak belli miktarda alt yapı
projesi; en başarılı bulunan Ziraat Fakültesi’ne de 300.000 TL alt yapı projesi desteği sağlanacak.

Sayfa 4
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İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Felsefe ve Din Bilimleri: Abdurrahman KURT
İslam Tarihi ve Sanatları: Bilal KEMİKLİ
Temel İslam Bilimleri: Abdurrezzak TEK

İNEGÖL İŞLETME FAKÜLTESİ
İşletme: Zerrin FIRAT
Uluslararası İşletmecilik: Esra GÜLER
Yönetim ve Bilişim sistemleri: Melih ENGİN

EĞİTİM FAKÜLTESİ
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi: Salih ÇEPNİ
Temel Eğitim: Mızrap BULUNUZ
Eğitim Bilimleri: Şükrü ADA
Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi: Emin ATASOY
BÖTE: Şehnaz BALTACI GÖKTALAY
Yabancı Dilleri Eğitimi: Levent UZUN
Güzel Sanatlar Eğitimi: İsmail TETİKCİ

FEN EDEBİYAT
Kimya: Veysel Turan YILMAZ
Matematik: İsmail Naci CANGÜL
Biyoloji: Ferda ARI
Arkeoloji: Mustafa ŞAHİN
Fizik: Mürsel ALPER
Felsefe: Abdülkadir ÇÜÇEN
Coğrafya: Serhat ZAMAN
Moleküler Biyoloji ve G.B.: Elif UZ
Psikoloji: Muharrem Ersin KUŞDİL
Sanat Tarihi: İbrahim Hakan MERT
Sosyoloji: Rıza SAM

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Resim: Sezin TÜRK KAYA
Sahne Sanatları: Ayhan HELVACI

HUKUK FAKÜLTESİ
Kamu Hukuku: Doğan ŞENYÜZ
Özel Hukuk: Ahmet Sevimli

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Ekonometri: Nuran BAYRAM ARLI
Çalışma Ekonomisi: Serpil AYTAÇ
Uluslararası İlişkiler: Barış ÖZDAL
İşletme: Çağatan TAŞKIN
Maliye: Mehmet YÜCE
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi: Bekir PARLAK
İktisat: Filiz ERYILMAZ

MİMARLIK FAKÜLTESİ
Mimarlık: Filiz ŞENKAL SEZER
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Makine: Muhsin KILIÇ
Çevre: Yücel TAŞDEMİR
Otomotiv: Murat YAZICI
Tekstil: Hüseyin Aksel EREN
İnşaat: Ali MARDANİ-AGHABAGLOU
Elektrik Elektronik: Fahri VATANSEVER
Bilgisayar: Cengiz TOĞAY ve Emir DİRİK
Endüstri: Fatih ÇAVDUR

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Hemşirelik: Hicran YILDIZ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Beden Eğitimi ve Spor: Ramiz ARABACI
Antrenörlük: Şenay ŞAHİN

TIP FAKÜLTESİ
Temel Bilimler: Gülşah ÇEÇENER
Dahili Bilimler: Halis AKALIN
Cerrahi Bilimler: Sertaç Argun KIVANÇ

VETERİNER FAKÜLTESİ
Temel Bilimler: Murat YALÇIN
Klinik Öncesi: Kadir YEŞİLBAĞ
Klinik: Ahmet GÜMEN
Zootekni ve Hayvan Besleme: Serdal DİKMEN
Gıda Hijyeni: Figen ÇETİNKAYA

ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bahçe Bitkileri: Ahmet İPEK
Gıda Mühendisliği: Ozan GÜRBÜZ
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme: Murat Ali TURAN
Biyosistem Mühendisliği: İlknur ALİBAŞ
Tarım Ekonomisi: Serkan GÜRLÜK
Zootekni: Önder CANBOLAT
Peyzaj Mimarlığı: Aysun ÇELİK
Tarla Bitkileri: Mehmet SİNCİK
Bitki Koruma: Nabi Alper KUMRAL
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Eğitim

Sayfa 5

Yurtdışında lisansüstü sınavı yapılacak

T

ürkiye’de ilk defa bir üniversite yurt
dışında yüksek lisans sınavı yapacak. Uludağ Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Türkiye’de ilk defa
kendi üniversitesinin yurt dışında yüksek
lisans sınavı yapacağını açıkladı. Yaklaşık
20 ülkede bu sınavların yapılacağını söyleyen Rektör Ulcay, “Gittiğimiz ülkelerin
kendi dillerinde yüksek lisans ve doktora
sınavları yapacağız. Sınavı kazanan öğrenciler üniversitemizdeki Türkçe Öğretim ve
Uygulama Merkezi’nde Türkçe eğitimi alacak ve lisansüstü eğitimlerine bu şekilde
devam edecekler” dedi.
Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Yusuf Ulcay, Araştırma Üniversitesi Özdeğerlendirme Raporu’nu hazırlayan genç
akademisyenlerle bir araya geldi. Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Aslı Hockenberger’in
de hazır bulunduğu toplantıda konuşan
Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, genç akademisyenlerin daha fazla okuduğuna ve araştırdığına işaret etti. YÖK tarafından 15
Araştırma Üniversitesi arasına alınan Uludağ Üniversitesi’nin bu alanda çalışmalarını ilerletebilmesi adına her kesimden
bilim insanı ile buluşacaklarını ve fikir alış-

verişi gerçekleştireceklerini kaydeden Prof.
Dr. Yusuf Ulcay; “Fikirleriniz bizlere yol
gösterecektir. Sizin görüşlerinize değer vereceğimizi bilmenizi istiyorum. Önerileriniz sonucunda ortaya çıkacak projeleri
değerlendireceğiz. Sizler daha fazla okumak ve yazmak zorunda olan kimselersiniz. Daha fazla üretmeniz gerekiyor.
Üniversitemizin geleceği sizler olacaksınız.
Yönetim olarak 40 yaşın altındaki akademisyenlere özel bir önem veriyoruz. Sizler
de bu akademik yapının en gençleri olarak,
bu üniversiteye veya farklı bir üniversiteye
gittiğinizde bile oranın işleyişine katkı koyabilecek kimselersiniz. Dolayısıyla burada
bulunduğunuz müddetçe Türk akademik
hayatına katkı koymanızı ülke insanı ve
üniversite yöneticisi olarak bekliyoruz”
diye konuştu.
Ulcay: Hedef 10 bin yabancı öğrenci
Dünya kriterlerine göre araştırma üniversitelerinin lisansüstü öğrenci sayısının
lisans öğrencilerinden çok daha fazla olması gerektiğini kaydeden Rektör Ulcay,
Türkiye’de bu oranı yakalayan üniversitenin yok denecek kadar az olduğuna işaret
etti. Uludağ Üniversitesi’nde 44 bin civa-

rında lisans öğrencisi bulunduğunu açıklayan Ulcay; “Lisansüstü öğrenci sayımız
ise 8 bin 800 civarında. Hedefimiz 10 bin
yüksek lisans öğrenci sayısına ulaşmaktır.
Muhtemelen bu rakamı da geçeceğiz.
Çünkü bu sene yurt dışında da yüksek lisans ve doktora sınavlarını yapacağız. 20
ülkeye gideceğiz. Türkiye’de ilk defa bir
üniversite lisansüstü sınavını da yurt dışında ve onların diliyle yapacak. Geçtiğimiz yıl gittiğimiz ülkelerin dilinde lisans
sınavı yaptık. Bu yıl ilk kez lisansüstü sınavını yapacağız ve yine onların dilinde yapacağız. İlk kez olduğu için belki çok
büyük bir sayı gelmez. Ancak yine de bir
şekilde başlatmış olacağız. Öğrenciler Türkiye’ye geldiğinde bizim ULUTÖMER
Merkezi’nde Türkçe öğrenecek ve eğitimlerine devam edecekler” şeklinde konuştu.
Hedeflerinin Türkiye’nin ilk 10 üniversitesi arasına girmek olduğunu belirten Rektör Ulcay, dünya sıralamasında ise ilk bin
üniversite arasında yer almayı istediklerini
kaydetti. Toplantıya katılan akademisyenler, Uludağ Üniversitesi’nin 2017 Araştırma Raporu’nu hazırlamak üzere
çalışmalara başladı.

Sayfa 6

Mezun sayısı
200 bine
ulaştı
Eğitim

U

ludağ Üniversitesi tarafından
düzenlenen 2017-2018 güz
yarıyılı dönemi diploma töreninde öğrenciler diplomalarına kavuştu.
Kurulduğu günden buyana yaklaşık 200 bin mezun veren Uludağ Üniversitesi’nden
2017-2018
güz
döneminde de 968 öğrenci diploma
alma başarısı gösterdi.
Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törenlerde lisans, ön lisans, yüksek lisans ve doktora bitiren
diplomalarını aldı.
İki gün süren törenlerde konuşan
UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay,
üniversitede 44 bine yakın lisans, 21
bin ön lisans ve 9 bin de yüksek lisans
ve doktora öğrencisinin bulunduğunu
açıkladı. Güz dönemi diploma törenlerinde toplam 968 öğrencinin diploma alacağı bilgisini veren Rektör
Yusuf Ulcay, bugüne kadar toplamda
yaklaşık 200 bin öğrencinin üniversiteden mezun edildiğini kaydetti.
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Ülkelerin kalkınmasında üniversitelerin ve bilim insanlarının ortaya koyduğu çalışmaların rolünün çok büyük
olduğuna işaret eden Yusuf Ulcay,
“Biz de bu vizyonla Uludağ Üniversitesi'ne bilimin ekonomik değere ve
toplumsal faydaya dönüştüğü, hem
Ar-Ge yapan hem proje üreten, sanayi
ile işbirlikleri kuran '3. Nesil Üniversite' hedefiyle önemli reform ve yatırımları hayata geçirmeye devam
ediyoruz. Türkiye’nin dünya arenasında aktör kimliğini güçlendirebilmesi eğitim kalitesini arttırması ve
insan kaynağının niteliğini arttırması
ile mümkündür. Daha güçlü bir Türkiye için; eğitimin niceliğini ve niteliğini arttırırken, alanında uzman,
donanımlı ve milletinin menfaatlerini
her şeyin üstünde tutan idealist insanlar yetiştirmek öncelikli görevimizdir”
diye konuştu.
Törenlerde diplomalarını alan öğrenciler hep birlikte kep fırlatarak
mezun olmanın heyecanını yaşadı.

Sayfa 7

1000 konutluk akademik yaşam merkezi
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ludağ Üniversitesi kampüsü içerisinde yapılması
planlanan bin dairelik akademik yaşam merkezi
için ilk adımların atıldığını ifade eden Rektör
Yusuf Ulcay, bu sayede üniversitedeki laboratuvarların da
24 saat hizmet vereceğini söyledi.
Uludağ Üniversitesi’nin 3. nesil üniversite vizyonu doğrultusundaki hedeflerine ulaşması için ortak akılla oluşturulan projeler tek tek hayata geçiyor. Otomotiv, tekstil ve
büyük firmaların makinelerini 24 saat çalıştırdığını ifade
eden Prof. Dr. Yusuf Ulcay, kendilerinin de üniversitedeki
laboratuvarları bu şekilde çalıştırmak için akademik yaşam
merkezi projesini hayata geçirdiklerini söyledi. Doktora ve
yüksek lisans öğrencileri ile tıpta uzmanlık süreci devam
eden görevliler için bin dairelik bir proje tasarladıklarını
belirten Ulcay, “500 adet bekârlar için stüdyo şeklinde,
350 adet 1+1 evli çocuksuzlar için, 140 adet 2+1 evli çocuklular için, ayrıca 10 adet 3+1 burayı işleten firmanın
çalışanları veya çok çocuklular için düşündük. Yapı olarak
gayet güzel olacak, kot farklarını da değerlendirerek bol
miktarda da kreş yaptık. Ben Amerika’da böyle bir yerde
yaşadım. Şuanda bunun teknik şartnamesi yazıldı. Yap işlet
devret sistemiyle burayı hazırlayacağız. 29 yıl sonra bize
devredilecek. Başbakanlıktan izin alındı. İhaleye çıktığımızda toprağın kirasını projeyi alan firma verecek. Her yıl
bu binaların muhammen bedelinden yüzde ve yaptıkları
cirodan yüzde verecekler” dedi.
Bu projeyi hayata geçirmelerindeki en önemli unsurun
laboratuvarlardaki makinelerin 24 saat kullanılması olduğunu ifade eden Ulcay, “Gece kim isterse bu laboratuvar
ile konutlar arasında ulaşımını sağlayacağız. Kiralar da Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki kiraların yüzde 75’ini geçmeyecek” dedi.

Proje

Araştırma Vadisi, stratejik
sektörlere kucak açacak
Sayfa 8
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ürkiye’nin havacılık sektörüne
Uludağ üniversitesi olarak katkı
koymaya devam edeceklerini belirten UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay,
TUSAŞ/TAI’nin 3. öğrenci istihdamını
Uludağ Üniversitesi’nde gerçekleştireceğini söyledi.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ
(TUSAŞ/TAI), Uludağ Üniversitesinde
sektöre yetişmiş eleman kazandıracak
araştırma merkezi için harekete geçti.
Proje aşamasında olan çalışmanın yakın
zamanda hizmete gireceğini ifade eden
Prof. Dr. Yusuf Ulcay, “Merkez Laboratuvarın yanında uygulama araştırma mer-

U

Proje

kezlerini oluşturmaya başladık. Malzeme
uygulama araştırma merkezi, enerji uygulama araştırma merkezi, genetik uygulama araştırma merkezi ve tohumculukla
ilgili çalışmalarımızı başlattık. Bunlarla ilgili projeler hazır, tek katlı binalar yapılacak. Zemini beton binası prefabrikten
yapılacak. Bunun dışında da 4 tane bin
metrekarelik yer planladık. Bunlardan bir
tanesine de TAI talip oldu. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI)
3’üncü öğrenci istihdamını Uludağ Üniversitesi’nde gerçekleştiriyorlar. Şuanda
projeyi aldılar iç çizimini yapıyorlar yerleşimle alakalı. Önümüzdeki dönem içe-
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risinde de onun temelini atarız” diye konuştu.
Sektöre öğrenci yetiştirilecek
Araştırma Vadisi'nde yapılacak bin metrekarelik araştırma merkezinde yürütülecek projelerde öğrenciler, mezun
olduktan sonra hem TAI hem de sektörde
faaliyet gösteren diğer firmalarda istihdam edilebileceğini belirten Ulcay, “900
metrelik pistimiz var. O pisti de elden geçirip, TÜBİTAK’ın uluslararası maket
uçakları ve insansız hava araçları ile ilgili
yarışmasını burada yapmak istiyoruz.
BBunu da BTM ile birlikte ortak yapacağız. Öncelikle öğrencilerin yetişmesi
gerekiyor. Uzay ve Havacılık sektöründe
illaki uçak mühendisi diye bir şey yok.
Makine, elektrik, mekatronik mühendislerinden 200’e yakın öğrenci çalışacaktır”
dedi.
Bu bölümü endüstriye çevirmek adına,
yüksek lisans ve doktora programı açtıklarını belirten Ulcay, “Bunlar YÖK’ten de
geçti. Bugün TAI’de uçak kanatları yapılıyor. Bu çocukların her alanda etkin olması gerekiyor. Bu yüzden malzeme
araştırma merkezi çok önemli. Uzay ve
havacılık sektörü Eskişehir, Bursa, Konya,
Kayseri, Ankara ve İzmir'de gelişiyor. Dolayısıyla bu sektöre eleman yetişmesi
lazım. Sektöre eleman kazandıracak böyle
bir projede yer aldığımız için mutluyuz"
ifadelerini kullandı.

ludağ Üniversitesi, yeni bir uygulama ve araştırma mer- ların toplum yararına dönüştürülmesini sağlayarak var olan
kezine daha kavuştu. Malzeme ve yeni nesil üretim tek- akademi, sanayi ve devlet desteğini bir araya getirmeyi amaçnolojileri alanında Uludağ Üniversitesi’ni üs lıyor.
konumuna getirecek Malzeme Bilimleri Uygulama ve AraşMerkez, Üniversite birimlerinin ortak ihtiyacı olan ileri araştırma Merkezi’nin yönetmeliği resmi gazetırma düzeneklerini temin edip, Üniversite
tede yayınlanarak yürürlüğe girdi.
bünyesinde veya merkeze bağlı olarak kuruRektörlüğe bağlı olarak kurulan merkez,
lan Ar-Ge birimlerinde ortak kullanıma suUludağ Üniversitesi bünyesinde malzeme binacak.
limi alanında nitelikli araştırmalar yapmayı,
Sanayinin ihtiyacına cevap verebilecek Ar-Ge
yapılan buluşları ve uygulamaları hızlandırfaaliyetlerine yönelik araştırmalar yapıp bunmayı, yüksek katma değerli ürünlerin üretiları sanayiye aktaracak olan merkez, özel ve
mine katkı sunmayı, uygulamalı malzeme
kamu kuruluşlarının ihtiyaç duydukları test,
bilimleri alanında disiplinler arası nitelikli lianaliz ve ölçüm isteklerini de karşılayacak.
sansüstü öğretimine imkân sağlamayı ve bun-

Malzeme Bilimleri
Uygulama Araştırma
Merkezi kuruldu

Minik kalplere ilaçsız tedavi
Uludağ Postası

Sağlık

Sayfa 9
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ocuklarda çarpıntı ve bayılmayla kendini gösteren kalp
ritim bozuklukları, “elektrofizyolojik çalışma ve ablasyon” yöntemiyle Uludağ Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanesi’nde tedavi edilmeye başlandı.
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fahrettin Uysal,
çocuklarda çarpıntı ve bayılmanın
oldukça sık karşılaşılan bir durum
olduğunu, bu hastalığın daha önce
yüksek dozlarda radyasyon kullanılarak tedavi edilirken, artık “elektrofizyolojik çalışma ve ablasyon”
yöntemiyle teşhis ve tedavisinin
yapılabildiğini söyledi.
Günümüzde çocuklarda kalp ritim
bozukluklarının tanı ve tedavisinde
oldukça ilerleme kaydedildiğini ifade
eden Doç. Dr. Uysal, “Neredeyse tüm
ritim problemlerinde ilaç kullanmadan elektrofizyolojik çalışma ve
ablasyon ile yüz güldürücü sonuçlar
alıyoruz. Bu yöntemde üç-boyutlu
anatomik haritalama sistemini kullanarak kalbin elektriksel aktivitesini
daha hızlı ve daha güvenilir bir şekilde
ortaya koyuyoruz. Bu da kalpteki

çarpıntının çıktığı yeri milimetrik
olarak gösterebilmektedir. Daha da
önemlisi radyasyon kullanımı sıfıra
inmektedir” dedi.
Ablasyon tedavisinin artık ritim
bozukluklarında ilk tercih edilen tedavi yöntemi olduğuna işaret eden
Doç. Dr. Uysal, “Bu yöntem
Türkiye’de çocuklarda oldukça az
sayıda merkezde kullanılmaktadır.
Bursa ve Güney Marmara Bölgesi’nde

yaşayan çocuk hastalar ‘başka referans
merkez olmadığı için’ ritim problemi
nedeni ile ablasyon yapılmak üzere İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük
illere sevk edilmekte idi. Çocuklarda
ritim bozuklukları artık üniversitemizde de Çocuk Kardiyoloji Bilim
Dalında 3-boyutlu haritalama sistemi
ile ve daha da önemlisi sıfır radyasyon
kullanılarak ablasyon ile tedavi edilmeye başlandı” diye konuştu.
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Sağlık
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Kanser hastalarına robotik kemoterapi

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi, kanser tedavisi gören hastalara verilen kemoterapiyi robotlar
yardımı ile hazırlayacak. '
Robotik Kemoterapi İlaç Hazırlama Sistemi' adı verilen uygulama ile
hasta başına yılda en az 50 bin liralık
ilaç tasarrufu sağlanacak.
UÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde
yakında hizmete girecek Robotik Kemoterapi İlaç Hazırlama Sistemi ile
ilaçlar insan eli değmeden hazırlanıp
hastalara verilecek. Sistemle ilgili bilgi
veren UÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başeczacısı Funda Alper, uygulamanın
Bursa ve Güney Marmara'da ilk oldu-

ğunu belirterek, "Kanser tedavisi
gören hastalara verilen kemoterapi
ilaçları daha önceden yarı otomatik
sistemle çalışanlarımız tarafından hazırlanıyordu. Hastanemizde yeni kurulan ve önümüzdeki günlerde
hizmete girecek olan Robotik Kemoterapi İlaç Hazırlama Sistemi ile ilaçlar tamamen kapalı ortamda, insan eli
değmeden, robotlar tarafından hazırlanacak. Aynı zamanda bu sistem sayesinde ilaç tasarrufu da sağlanacak”
dedi.
Günde 120 hastaya ilaç
Uludağ Üniversitesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Mustafa Sertaç Yılmaz ise sitotoksik ilaçların hazırlanış süreçlerinde en güvenli sistemin, robotik
sistemler olduğunu vurguladı. Doç.
Dr. Yılmaz, "Bu sebeple biz de hastanemizde bu en güvenli yöntem olan
robotik sistemi tercih ettik. İlaçlardan
da tasarruf ediliyor, hiçbir ilaç boşa
gitmiyor, en son damlasına kadar robotlar içinden alabiliyorlar. Şu an en
ileri teknoloji bu olduğu için Uludağ
Üniversitesi'nde robotik sistemi kullanmayı tercih ettik. Bu sistem kemoterapi alacak olan günlük yaklaşık 120
hasta için ilaç hazırlayabilecek kapasiteye sahip" diye konuştu.

Engellilere özel araştırma
uygulama merkezi

U

ludağ Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Yusuf
Ulcay, engelliler ile ailelerine yönelik rehabilitasyon ve aktivite merkezi olarak hizmet verecek Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama
Merkezi’nin yapılacağı müjdesini verdi.
Engelli Biriminin düzenlediği ‘engönüllülere’ ödül
töreninde konuşan Ulcay, 2018’del Eğitim Fakültesi’nin A ve B bloklarının arasında Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin yapımına
başlayacaklarını müjdeleyerek, bu merkezin özel gereksinimli bireyler ve aileler için aynı zamanda rehabilitasyon ve aktivite merkezi olarak hizmet vereceğini
kaydetti.
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Badminton hocaları
Türkiye Şampiyonu
Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri
Fakültesi öğretim görevlileri, Türkiye Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen “Veteranlar
Türkiye Badminton Şampiyonası”nda iki kategoride Türkiye
şampiyonu oldu.
Türkiye Badminton Federasyonu’nun eski başkanı Prof. Dr. Faik
İmamoğlu anısına gerçekleşen ‘Veteranlar Türkiye Badminton Şampiyonası’ sona erdi. Ankara /
Türkiye Badminton Federasyonu
Olimpiyat Hazırlık Merkezinde yapılan şampiyonaya 27 İl’den 155
sporcu katıldı.

Dört gün süren şampiyonada sporcular ve 35+ yaş, 40+yaş, 45+yaş,
50+yaş, 55+yaş, 60+yaş, 65+yaş ve
7 yaş grubunda yarıştı. Uludağ
Üniversitesi Spor Bilimleri Öğretim Görevlisi Ayşegül Doğan, çift
bayanlar kategorisinde Zehra Certel ile birlikte altın madalyayı elde
etti.
Ayşegül Doğan, karışık çiftler kategorisinde aynı fakülteden meslektaşı Sadettin Erol ile birlikte bir
altın madalya daha getirdi. Sadettin
Erol ayrıca, tek erkekler kategorisinde ikinci gelerek bir de gümüş
madalya kazandı.
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Sporda Avrupa’nın en
başarılı üniversitesi: Uludağ
Spor
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ludağ Üniversitesi, Avrupa Üniversite
Sporları Birliği (EUSA) ve Türkiye
Üniversite Sporları Federasyonu
(TUSF) verilerine göre 2017 yılında takım
sporları ve bireysel sporlar sırlamasında 5 altın
1 gümüş 8 bronz toplamda 14 madalya ile Avrupa’da 150 üniversite arasında en başarılı üniversite oldu.
Uludağ Üniversitesi, önceki yıl düzenlenen
Avrupa Üniversitelerarası Şampiyonası’nda
katıldığı tüm branşlarda önemli başarılar elde
etti. Badminton Takımı ile Avrupa’nın son 3
yılına damga vuran Uludağ Üniversitesi, Karate branşında ilk madalyasını da 2017 yılında
kazanmayı başardı. Avrupa’da düzenlenen üniversitelerarası spor müsabakalarında dağıtılan
madalyaların yüzde 40’ını toplayan Uludağ
Üniversitesi, Türkiye’deki spor takımları arasında da aldığı başarılı dereceler sayesinde geçtiğimiz yılın en üst sırasında yer aldı.
Badmintonda tarihi başarı
Avrupa Üniversitelerarası Spor Federasyonu (EUSA) organizasyonu ile Slovenya’nın
başkenti Lubliyana’da düzenlenen ‘2017 Avrupa Üniversitelerarası Şampiyonası’nda mücadele eden Uludağ Üniversitesi Badminton
Takımı, grup mücadelesi aşamasında A Grubu’ndaki bütün maçlarını kazanarak yarı finale yükseldi. Yarı finalde 2016 yılı finalisti
Polonya’nın Opole Üniversitesi’ni 3-0 ile
geçen UÜ Badminton Takımı, finalde Norveç’in Oslo Üniversitesi’ni 3-0 skorla yenerek
üst üste 3. kez Avrupa Şampiyonu olma başarısını gösterdi.
Taekwondoda fire yok
EUSA-2017’deki tekvando müsabakalarına 6 sporcu ile katılan Uludağ Üniversitesi,
1 altın ve 5 bronz madalya kazandı. Milli

sporculardan Hatice Kübra İlgün ise Taekwondo branşında Uludağ Üniversitesi adına
katıldığı 29. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 57 Kg'da Dünya Şampiyonu olma başarısı gösterdi. Ayrıca UÜ Taekwondo Takımı
da takım halinde 3.’lük elde etmeyi başardı.
Karatede altın madalya
EUSA-2017’ye Tolga Macar, Batuhan
Gürel ve Eray Şamdan’dan oluşan 3 sporcu ile
katılan Uludağ Üniversitesi Karate Takımı, 1
Altın 1 bronz olmak üzere toplamda iki madalya kazandı. Eray Şamdan 60 kilo kumitede
1.’lik kürsüsüne çıkarak Uludağ Üniversitesi
tarihinde karate branşındaki ilk altın madalyayı kazandı. Tolga Macar ise 67 kilo komitede bronz madalya kazandı.
Judo takımı da boş geçmedi
Uludağ Üniversitesi Judo Takımı ise kilosunda Türkiye 1.si ve ‘2017 TAIPEI Summer
Üniversiade’da Türkiye’yi temsil edecek olan
Damla Çalışkan’ın ilk turda elenmesine rağmen Bedrettin Baha Çamlıbel, Kamil Berkay
Poyraz ve Şehnaz Güz’den oluşan sporcularıyla

mücadeleyi son güne kadar sürdüren UÜ
Judo Takımı, 1 gümüş madalya kazanmayı başardı.
“2018’de başarılar katlanacak”
Türkiye’nin 3. Nesil Üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini söyleyen
Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, öğrencilerin her
türlü spor dallarıyla ilgilenmeleri için destek
olmaya devam edeceklerini söyledi.
Öğrencilerin derslerinin yanı sıra spor ve
sosyal aktivitelere de odaklanmasının önemli
olduğunu vurgulayan Rektör Yusuf Ulcay;
“Profesyonel spor yapan öğrencilerimize ve takımlarımıza verdiğimiz destekler sayesinde
büyük bir başarı yakaladık. 2017 yılında verdiğimiz desteklerin karşılığını öğrencilerimiz
misli ile bize yaşattı.
Kendilerine ve antrenörlerine çok teşekkür
ediyoruz. 2018 yılında da bu desteklerimiz artarak devam edecek. Vereceğimiz destekler ve
öğrencilerimizin azmi sayesinde yeni yılda çok
daha önemli başarılara imza atacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

