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T a b l e t  
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Hastanesi Bülteni 

     Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp 
Fakültesi 45. dönem öğrencileri ger-
çekleştirilen etkinlik ile Hipokrat Yemi-
ni ederek mezun oldu. Programa pan-
demi nedeniyle sadece öğrenciler ile 
Üniversite ve Fakülte yöneticileri katıl-
dı. 

 

Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde sosyal 

mesafe düzeni korunarak düzenlenen 
etkinliğe BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet 
Saim Kılavuz, Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Tıp Fakültesi Deka-
nı Prof. Dr. Ekrem Kaya, dekan yardım-
cıları ve öğrenciler katıldı. 

     Program, 45. dönem birincisi Esma 
Hande Sözübatmaz'ın yaş kütüğüne 
ismini eklemesi ile başladı. Ardından 
dönem birincisi Esma Hande Sözübat-

maz, ikinci Zehra Özbilici ve üçüncü 
Arcan Kıvanç Çapçı'ya belgeleri ve dip-
lomaları takdim edildi. Dereceye giren 
öğrencilere Tıp Fakültesi Mezunlar 
Derneği tarafından plaket takdimi ya-
pıldı. 

     Etkinliğin son kısmında Tıp Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya tarafından 
tüm öğrencilere 'Hipokrat Yemini' etti-
rildi. 
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SAĞLIK-SANAYİ İŞBİRLİĞİNDE ÖNEMLİ BİR ADIM. 

     Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) 
Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz 
tarafından göreve geldiği ilk günlerde 
ortaya koyulan Üniversite-Sanayi işbir-
liği hedefi ilk meyvelerini vermeye 
başlıyor. Türkiye’nin en önemli sanayi 
kuruluşlarından Ermaksan ile BUÜ Tıp-
Diş Hekimliği-Mühendislik Fakülteleri 
ortaklığında ‘Sağlık-Sanayi’ alanında 
projeler hayata geçirilecek. 

 

     BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim 
Kılavuz başkanlığında gerçekleştirilen 
‘Proje Tanıtım Toplantısı’na, Tıp Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, Mü-
hendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Burak Akın Etemoğlu, Ermaksan Yöne-
tim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel 
Müdür Ahmet Özkayan, Diş Hekimliği 
Fakültesi yöneticileri, akademisyenler 
ve Ermaksan Proje Geliştirme Birimi 
yöneticileri katıldı. Toplantıda konuşan 
BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim 
Kılavuz, kentle bütünleşen, sanayi ile 
işbirliği yapan bir üniversite oluştur-
mak için çalışmaya devam ettiklerini 
söyledi. Önceliklerinin Bursa ve Türki-
ye’ye hizmet etmek olduğunu vurgula-

yan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kıla-
vuz; “Bu anlayış ile göreve başladığımız 
ilk andan itibaren Üniversite-Sanayi 
işbirliğini harekete geçirmek amacıyla 
ÜSİGEM-KÜSİ gruplarını oluşturduk. 
Kentimizin çok önemli sanayi kuruluş-
larının yöneticilerini ve iş dünyasının 
temsilcilerini bu gönüllü çalışma gru-
bunun içerisine dâhil ettik. Ermaksan 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve 
Genel Müdürü Ahmet Özkayan Bey de 
bu grubumuz içerisinde özveri ile çalı-
şan kıymetli sanayicilerimizden birisi-
dir. Toplantılarımıza katılarak bizlere 
ufuk açıcı katkılarda bulundu. Ermak-
san’da yaptığımız toplantıda güzel pro-
jeler ortaya çıkmıştı. İleri teknoloji 
ürünler üreten Ermaksan ile Tıp Fakül-
temizin, Diş Hekimliği Fakültemizin ve 
Mühendislik Fakültemizin ortak çalışa-
bileceği projeler belirledik. Bu projeleri 
görüşmek, detaylandırmak ve atılacak 
adımları belirlemek için de bugün bir 
araya geldik” diye konuştu. 

 

KILAVUZ: ANA HEDEFİMİZ YERLİ ÜRE-
TİME KATKI SUNMAK 

Çalışmaların ana hedefinde yerli üreti-
min arttırılması, Türkiye’nin kalkınması 
olduğunu kaydeden Prof. Dr. A. Saim 
Kılavuz; “Bizim ithal etmek durumunda 
olduğumuz malzemeleri üreterek, dı-
şarıya olan bağımlılığımızı azaltmak, 
zor ve dar günlerimizde önümüzü aça-
cak projeler gerçekleştirmek istiyoruz. 
Bizimle aynı hedefi bulunan sanayicile-
rimizle bu anlamda çalışacak, neler 
yapabiliriz, hangi yolları izleyebiliriz bu 
konuları ele alacağız. Ortaklaşa belirle-
diğimiz projelerimiz var. Bunun için bir 
araya geldik. İnşallah ilerleyen dönem-
lerde tüm tarafların dâhil olduğu bir 
şekilde Bursa’mız ve ülkemiz için ürün-
ler ortaya çıkaracağız” dedi. 

 

FAKÜLTE TARİHİNDE İLK TOPLANTI 

     BUÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ekrem Kaya ise bu çalışmaların bir milli 
dava olarak görülmesi gerektiğini be-
lirtti. Ülkenin bekası adına ortaya koyu-
lan iradeye akademik camia olarak 
ellerinden gelen desteği vermek iste-
diklerinin altını çizen Dekan Prof. Dr. 
Ekrem Kaya; “Biz bu konuda geçmişte 
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neler yapılmış diye bir araştırma yap-
tık. İlk kez bu konu üzerine toplanan, 
fikir alışverişi yapan biz olmuşuz. Sağlık
-Sanayi işbirliği hamlesini bu şekilde 

başlatmış oluyoruz. İnşallah birlikte 
çalışacak ve muvaffak olacağız. Şimdi-
ye kadar 12 proje ürettik. 2 kez toplan-
tı yaptık. Araya pandemi süreci girme-
miş olsaydı çok daha ilerlemiş olacak-
tık. Ermaksan yöneticilerine teşekkür 
ediyorum. Teklifimizi ilk seferinde ka-
bul ettiler. Hazırlıklarımızı yaptık. Arka-
daşlarımız ilk etapta bu toplantıda 5 
projemiz hakkında detaylı sunumlar 
yapacak. İnşallah güzel projelere imza 
atacağız” şeklinde konuştu. 

 

ÖZKAYAN: TÜRK SANAYİCİSİNİN YA-
PAMAYACAĞI ŞEY YOK 

     Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı ve Genel Müdür Ahmet 
Özkayan da Türkiye’de üretilmeyecek 
herhangi bir ürünün bulunmadığını 
söyledi. Ülkenin akademik altyapısı 
sayesinde bilimsel gelişmelerini sür-
dürdüğüne işaret eden Ahmet Özka-
yan; “Teknoloji, makine ve üretim ala-

nında da bizim iş insanlarımıza ve fab-
rikalarımıza güvenebilirsiniz. Üretilme-
yecek en ufak bir şey yoktur. Yeter ki 
istensin, yeter ki alt yapı olsun. Bizim 
insanımız, mühendisimiz bunların hep-
sini araştırıyor, buluyor ve yapıyor. 
Bursa’da da bu söylediklerimin hepsi 
zaten var. Türkiye artık belli bir nokta-
ya geldi. Üretim konusunda da yapa-
mayacağımız herhangi bir şey yok. 
Üniversitemiz ile ilk defa böyle yakın 
bir çalışma ortamı oluşturduk. Her 
zaman hayal ettiğimiz bir olguydu. Rek-
törümüze ve tüm ekibine teşekkür 
ediyorum. Çok önemli projelere ve 

katma değeri olan çıktılara ulaşacağı-
mıza inanıyorum” diye konuştu. 

 

     Toplantıda hazır bulunan akademis-
yenler, daha önce belirlenen 5 ana 
proje için hazırladıkları çalışmaları katı-
lımcılarla paylaştı. Alınan kararlar, 
oluşturulan çalışma grupları tarafından 
yürütülecek ve belli aralıklarla raporla-
narak heyete sunulacak. 
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BUÜ’NÜN HASTANE YATIRIMLARI DEVAM EDİYOR 

     Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi 
Tezok Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği ve 
hastane çalışanları yaşam alanı yeni-
lendi. 

 

     250 kişiye aynı anda hizmet verecek 
hastane çalışanları yaşam alanı ile 15 
yatak kapasiteli tek kişilik odalardan 
oluşan ve özel bir havalandırma siste-
mine sahip Tezok Enfeksiyon Hastalık-
ları Kliniği yenilenerek hizmete girdi. 
Her iki birime toplamda 2 milyon TL’lik 
harcama yapıldı. 

 

     Açılış töreninde konuşan Bursa Ulu-
dağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ah-
met Saim Kılavuz, “Beka mücadelesi 
veren ülkemiz iktisadi olarak da zor bir 
dönemden geçiyor. Bu şartlar altında 
elimizden geldiğince görev alanımızda 
yeni yatırımlar yapmaya gayret göste-
riyoruz. Bu kapsamda uzun süredir 
yenileme ihtiyacı olan Tezok Enfeksi-
yon Hastalıkları Kliniği ve hastane çalı-
şanlarımızın kullandığı yaşam alanlarını 
yeniden inşa ettik. Ortaya oldukça iyi 
bir iş çıktı. Zor zamanda bu iki projeye 

üniversitemiz bütçesinden 2 milyon 
lira harcadık. Azimle, kararlılıkla ve 
eldeki imkanlarla yeni yatırımlara de-
vam edeceğiz. Güney Marmara’nın 
tamamına hizmet veren büyük bir has-
tanemiz var. Dolayısıyla her gün yeni 
ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. İş dünyamızın 
hayırsever insanlarından da bu kap-
samda destek bekliyoruz. Üniversite-
mizin kuruluşundan günümüze kadar 
taş üstüne taş koyan yöneticilerileri-
miz, hayırseverlerimiz, akademisyenle-
rimiz ve idari çalışanlarımıza teşekkür 

ediyorum. Ahirete irtihal edenlere Ce-
nab-ı Hakk’tan rahmet, kalanlara sağ-
lıklı uzun ömürler diliyorum” dedi.  

 

SON TEKNOLOJİ HAVALANDIRMA 
SİSTEMİ 

     BUÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. 
Rıdvan Ali söz alarak, göreve başlar 
başlamaz öncelikli yatırım ihtiyacı olan 
alanları belirlediklerini, bu kapsamda 
Tezok Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği ve 
hastane çalışanları yaşam alanının acil 
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YENİ BAŞLAYAN PERSONELE EĞİTİMLER VERİLİYOR. 

     Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık 
Uygulama ve Araştırma Merkezi´nde 
göreve yeni başlayan personele Kuru-
ma Oryantasyon ve İş Sağlığı ve Güven-
liği Eğitimleri veriliyor. 

13.07.2020 tarihinde yayımlanan 160 
kişilik 4B Sözleşmeli Sağlık Personeli 
Alım İlanına başvuran 5434 kişiden 
KPSS puanına göre yapılan sıralamaya 
göre hak kazanan adaylardan 71'i  

 24.08.2020 tarihinde kuruma oryan-
tasyon ve İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim-
lerini alarak göreve başladılar. Diğer 
adayların alım süreci halen devam edi-
yor. 

el atılması gereken yerler olarak belir-
lendiğini belirten Prof. Dr. Rıdvan Ali, 
“Gerçekten güzel bir yatırım oldu. Or-
taya çıkan sonuçtan hepimiz mutluyuz. 
Tezok Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğimiz 
bütün odalar tek kişilik olacak şekilde 
tasarlandı. Havalandırma sistemimiz 
ise bugüne özgü teknoloji ile yapılan 
özel bir sisteme sahip. Hastane çalışan-
larımızın kullandığı yaşam alanı ise eski 
haliyle kanayan yaramızdı. Sonunda 
buraya da el attık. Tuvaletler, duş ka-
binleri, soyunma alanları ve sohbet 
alanı ile 250 kişilik bir yaşam alanını 
çalışanlarımıza sunmuş olduk. Başta 
Rektörümüz olmak üzere emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum” şeklinde 
konuştu. 

 

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikro-
biyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Halis Akalın ise “Tezok Enfeksiyon Has-
talıkları Kliniğimiz Güney Marmara’nın 
tamamına bir referans kliniği olarak 
hizmet vermektedir. Kliniğimiz eskiden 
olduğu gibi bundan sonra da öğrenci 
ve asistan eğitimine odaklanarak hiz-
metlerini sürdürecektir. Başta sayın 
Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Saim Kıla-
vuz olmak üzere kliniğimizin yenilen-
mesinde emeği geçen herkese teşek-
kür ederim. Bu vesileyle Üniversitemi-
zin ve kliniğimizin kurucusu Prof. Dr. 
Ömer Fethi Tezok hocamızı rahmet ve 
minnetle anıyorum” dedi. 
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USİM’DE UZAKTAN ÖĞRETİM SALONLARI AÇILDI. 

     COVID pandemisi nedeniyle yüz 
yüze yükseköğretim programının askı-
ya alınmasından sonra, YÖK tarafından 
üniversitelerde uzaktan öğretime geçil-
mesine karar verildi. Bu kapsamda 
Nisan ayından beri Dönem 1-5 öğrenci-

lerine USİM’de kurulan Uzaktan Öğre-
tim Salonlarında, fakülte öğretim ele-
manlarımızın değerli katkıları ve Tıp 
Eğitimi Anabilim Dalı (TEAD) desteği ile 
çevrim içi öğretimi başarıyla uygulandı. 

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakülte-
si; Türkiye’de devlet üniversitelerinde 
bir ilk olma özelliği taşıyan simülasyon 
merkezindeki simülatörü de çevrimiçi 
kullanarak yine alanında bir ilke imza 
attı.  



ÜNİVERSİTEMİZDE İLK ÇEVRİMİÇİ SEÇİM. 
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     Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Koordinas-
yon Kurulu’nda (TUEKK) görev alacak 
uzmanlık öğrenci temsilcisini belirle-
mek üzere üniversitemizde ilk kez ola-
rak çevrimiçi  (online) seçim gerçekleş-
tirdi. TUEKK Uzmanlık öğrenci temsilci-
si olarak görev yapan Dr. Yusuf El-
ma’nın kurum değişikliği yapması ne-
deniyle yeni temsilciyi belirlemek üze-

re Dekanlığımız Akademik Personel 
Takip Sistemi (APTS) üzerinden adaylık 
başvurularını aldı. Dört uzmanlık öğ-
rencimizin aday olduğu seçim 4-7 
Ağustos 2020 tarihleri arasında 355 
ana dal ve yan dal uzmanlık öğrencisi-
nin katılımıyla gerçekleştirildi. Oylama 
sonucunda en fazla oyu (145) alan 
Araş. Gör. Dr. Fatih İleri seçimi birinci 
olarak göğüslerken 120 oy alan Araş. 

Gör. Dr. Cenk Gacemer ikinci olarak 
yedek üye olma hakkına sahip oldu.  

     Bilgi İşlem Uzmanı Yaşar Onur’un 
hazırladığı program ile gerçekleştirilen 
çevrimiçi seçim üniversitemizde de bir 
ilk. Tıp fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem 
Kaya fakültemizin diğer kurullarının 
seçimlerinde de APTS’nin güvenle kul-
lanılabileceğini ve kayıt altında tutula-
bileceğini belirtti. 

Arş. Gör. Fatih İLERİ Arş. Gör. Cenk GACEMER Arş. Gör. Yusuf ELMA 

ALPARSLAN BİRDANE 
Prof. Dr.  
—————————— 
Kardiyoloji  
Başlama tarihi:  10.06.2020 

Göreve yeni başlayan Öğretim Üyeleri 

Ercüment GÜRLÜLER 
Doç. Dr. 
—————————— 
Genel Cerrahi 
Başlama tarihi : 22.05.2020 



DOÇ. DR. ALPASLAN TÜRKKAN BURSA TABİP ODASI(BTO) BAŞKANI SEÇİLDİ. 
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     Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğ-
retim Üyesi Doç. Dr. Alpaslan Türkkan 
25-26 Temmuz 2020 tarihinde yapılan 
Olağan Genel Kurul sonunda yapılan 
seçimle Bursa Tabip Odası  (BTO) Baş-
kanı seçildi.  

 

     Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Ekrem 

Kaya, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Bar-
baros Oral ve Doç. Dr. Melda Payaslı-
oğlu 18 Ağustos 2020 Salı günü Bursa 
Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Alpaslan 
Türkkan’a kutlama ziyaretinde bulun-
du.  

 

     BUÜ Tıp Fakültesi Dekanlığının bu 
ziyaretinden memnuniyetini dile geti-
ren Doç. Dr. Alpaslan Türkkan “Tıp 
Fakültesi Öğretim Üyelerinin odamızın 
düzenlediği Sürekli Tıp Eğitimi (STE) 
etkinliklerine verdiği akademik katkı-
lardan dolayı teşekkür ediyorum. Bun-
dan sonraki dönemde BTO olarak tıp 
eğitimine ve BUÜ Tıp Fakültesi öğren-
cilerine her türlü desteği sağlamak 
istiyoruz” dedi. Tıp Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ekrem Kaya üniversitemizin 
ve fakültemizin sivil toplum örgütleriy-
le ilişkilerini geliştirmesi gerektiğini ve 
bunun için büyük çaba sarf ettiklerini 
ifade ederek “Bursa Tabip Odası kendi 
meslek odamız olması nedeniyle 
STK’lar arasında farklı bir yere sahip. 
Bu dönemle birlikte ilişkilerimizin daha 
da geliştirileceğine inanıyorum. Diya-

log kapılarını her zaman açık tutarak 
her türlü sorunun üstesinden geleceği-
mize inanıyorum” dedi. Ziyaretin so-
nunda Prof. Dr. Alpaslan Türkkan misa-
firlerine Bursa Tabip Odası’nın çıkardığı 
yazarlarının çoğunluğu fakültemiz öğ-
retim üyelerinden oluşan 
“Multidisipliner COVID-19” kitabını 
hediye etti. 


