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Haber Tar�h� : 20-02-2018

 

 Öğrenc�
 Personel
 Rektör'den
 Arş�v

 Hızlı Er�ş�m  B�lg� Paket�
Hastane Randevu S�stem�

ULUYÖS 2018
Hızlı Menü 

 (https://www.youtube.com/playl�st?

l�st=PL5h7UeOfeEUAps1fKtc5-DBYSwBUV9ZfU) 
(https://tw�tter.com/uludag_unvrsty) 

(https://www.facebook.com/uludagunvrsty)
Engl�sh

(http://www.uludag.edu.tr)
(http://www.uludag.edu.tr/konu/v�ew/58)

(http://www.uludag.edu.tr/konu/v�ew/58)

http://uludag.edu.tr/site/ogrenci
http://uludag.edu.tr/site/personel
http://uludag.edu.tr/site/rektorden
http://uludag.edu.tr/site/arsiv
http://bilgipaketi.uludag.edu.tr/Sayfalar
http://www.uludag.edu.tr/konu/view/1968
http://yos.uludag.edu.tr/
http://english.uludag.edu.tr/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5h7UeOfeEUAps1fKtc5-DBYSwBUV9ZfU
https://twitter.com/uludag_unvrsty
https://www.facebook.com/uludagunvrsty
http://www.uludag.edu.tr/
http://www.uludag.edu.tr/konu/view/58
http://www.uludag.edu.tr/konu/view/58


ÖSYM’n�n 2018 yılında yapacağı sınavda Uludağ Ün�vers�tes� Mühend�sl�k Fakültes�
Tekst�l Mühend�sl�ğ� Bölümü’nü terc�h edecek en yüksek puanlı �lk 5 öğrenc� aylık 500
TL burs almaya hak kazanacak.

Uludağ Ün�vers�tes� tarafından başlatılan burs kampanyasına b�r destek te kent�n önde gelen
f�rmalarından An�pek Tekst�l f�rmasından geld�. UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay ve An�pek
Tekst�l Yönet�m Kurulu Başkanı Ahmet Solakoğulları arasında �mzalanan protokole göre;
2018-2019 eğ�t�m öğret�m dönem�nde UÜ Mühend�sl�k Fakültes� Tekst�l Mühend�sl�ğ�
Bölümü’nü terc�h eden en yüksek puanlı �lk 5 öğrenc� eğ�t�m süreler� boyunca aylık 500 TL
burs alab�lecek. Ayrıca �lk yılını 3,5 ortalamanın üzer�nde b�t�ren �lk 3 öğrenc�ye de aylık 750
TL başarı bursu ver�lecek.

BAŞARILI ÖĞRENCİ, BAŞARILI ÜNİVERSİTE

Göreve geld�ğ� 3 yıldan ber� burs kampanyasını aralıksız devam ett�rd�kler�n� söyleyen
Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, kent�n her kes�m�nden destek gördükler�n� söyled�.
Ün�vers�tedek� tüm bölümler �ç�n bu kampanyayı yürütmeye devam edecekler�n� bel�rten
Prof. Dr. Yusuf Ulcay; “Fakülteler�m�z ve yüksekokullarımız genel�nde kampanyamızı her yıl
farklı f�rmalarla anlaşarak sürdürüyoruz. Hemen hemen yüzde 65 oranında burs desteğ�
ver�lmes�n� sağladık. Amacımız başarılı ve çalışkan öğrenc�ler�n ün�vers�tem�z� terc�h
etmes�d�r. Sorgulayan ve araştıran öğrenc�ler, ün�vers�tem�z�n başarı oranını da
yükseltecekt�r. Türk�ye’n�n en �y� 10 ün�vers�tes� arasına g�reb�lmek �ç�n başarılı öğrenc�,
başarılı akadem�syen ve modern b�r ün�vers�te ortamı oluşturmak zorundayız. Bunun �ç�n de
gayretl� b�r şek�lde çalışmalarımızı yürütüyoruz” d�ye konuştu.

ÜNİVERSİTENİN KALKINMASI KENTİN FAYDASINA

Uludağ Ün�vers�tes�’n�n düzenled�ğ� burs kampanyasını duyduklarında f�rma olarak
kend�ler�n�n de destek vermek �sted�kler�n� kaydeden An�pek Tekst�l Yönet�m Kurulu Başkanı
Ahmet Solakoğulları �se Bursa’nın marka kurumlarından b�r�s� olan ün�vers�ten�n
kalkınmasının,  kentte faal�yet gösteren f�rmaları da etk�leyeceğ�n� vurguladı. Özell�kle tekst�l
alanında yet�şm�ş personel �ht�yacının had safhada olduğuna �şaret eden Ahmet
Solakoğulları; “Teor�k eğ�t�mler�n yanı sıra prat�k olarak da öğrenc�ler�m�z�n kend�ler�n�
gel�şt�rmeler� gerek�yor. Ün�vers�tem�z�n son yıllarda yaptığı atakları b�l�yoruz. Bu gayretlere
b�zler de destek vermek �ç�n öğrenc�lere staj olanakları sunuyoruz. Mezun olan b�r
mühend�s�n henüz öğrenc�yken sahada tecrübe ed�nmes� gerek�yor. Sektöre g�rd�kten sonra,
�ş� öğrenmes� ve alışması uzun zaman alıyor. Öğrenc� bu tecrübey� gen�ş staj �mkanları �le
yakalayab�l�r” ded�.

Protokol �mza tören�nde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eray Alper, Meslek Yüksekokulları
Koord�natörü Prof. Dr. Mustafa Tayar, Tıp Fakültes� Burs Kom�syonu Üyes� Prof. Dr. Em�n
Balkan da hazır bulundu.
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