
       Bursa Uludağ Üniversitesi 

(BUÜ) Tıp Fakültesi, düzenlediği 

46. Dönem Mezuniyet Töreni ile 

377 mezununu daha sağlık ordu-

suna dâhil etti. 

  

       BUÜ Tıp Fakültesi 2020-2021 

Eğitim-Öğretim dönemini tamam-

ladı. Fakülte yönetimi tarafından 

organize edilen 46. Dönem Diplo-
ma Töreni Görükle Kampsüsü’nde 

gerçekleştirildi. Törene Bursa Vali-

Sağlık ordusunun yeni neferleri mezun oldu 

  T a b l e t  

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Hastanesi Bülteni  

si Yakup Canbolat, Yıldırım Beledi-

ye Başkanı Oktay Yılmaz, BUÜ 

Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kı-

lavuz, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. 

Dr. Ekrem, BUÜ Hastanesi Başhe-

kimi Prof. Dr. Rıdvan Ali, Bursa 

Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Al-

paslan Türkkan, akademisyenler, 

mezun öğrenciler ve aileleri katıl-

dı. 

  

12 ÜLKEDEN 24 ULUSLARARASI 

MEZUN 

        Tüm mezun öğrencilerin sah-
nedeki yerlerini almasının ardın-

dan açılış konuşması yapan Tıp 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem 

Kaya, pandeminin ardından yüz 

yüze bir mezuniyet töreni gerçek-

leştirmiş olmaktan dolayı mutlu-

luk duyduklarını söyledi. 46. Dö-

nem Mezuniyet Töreni ile Türkiye 

ve dünya sağlık ordusuna yaklaşık 

377 hekim daha katacaklarını 

açıklayan Dekan Prof. Dr. Ekrem 

Kaya; “Mezunlarımızın arasında 

24 uluslararası mezunumuz da 

bulunmaktadır. Ülkemizde her yıl 

tıp fakültesi sayısı artıyor. Ülke-

mizde hasta başına düşen doktor 

sayısı Avrupa Birliği ortalamasının 

altında olsa da bu açık her geçen 

yıl hızla kapanıyor ve birkaç yıl 

içerisinde bu ortalamaya ulaşaca-

ğız. 2023 yılında ülkemizde hekim 

sayısının 200 bini geçmesi hedef-

lenmektedir” şeklinde konuştu. 

  

DEKAN KAYA: BİLDİKLERİMİZİ 

ESİRGEMEDEN AKTARDIK 

       Yeni meslektaşlarına da gö-
revlerinde başarılar dileyen Prof. 

Dr. Ekrem Kaya; “Eğitim süreçleri 

içerisinde ailelerin bizlere emanet 

ettiği öğrencilerimizin her birini 

kendi evladımız gibi gördük. Bil-

diklerimizi esirgemeden aktardık. 

Onlara sadece mesleki bilgi değil, 

hayatı, profesyonelliği, insanlığı, 

sorumluluğu ve görev bilincini eli-

mizden geldiğince öğretmeye ça-

lıştık. Onları ilk gün huzurlarınızda 

giydirdiğimiz beyaz önlükler gibi 

lekesiz, pırıl pırıl bir şekilde işle-
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dik, yapılandırdık ve hayata hazır-

ladık. Bugün onları aldığımızdan 

daha donanımlı bir şekilde sizlere 

teslim ediyoruz" dedi. 

  

REKTÖR: HEKİM, BİLGE KİŞİ DE-

MEKTİR 

        Kürsüye çıkan BUÜ Rektörü 

Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise 

konuşmasında; “Bizim kültürü-

müzde iki meslek doğrudan insa-

na dokunur. Bunlardan biri ilahi-

yatçılar, diğeri ise hekimlerdir. 

Hekim kelimesinin Türkçemizdeki 
tam karşılığı bilge kişi demektir. 

Bilge kişi her zaman adaletli ol-

mak zorundadır. Bilen kişi ancak 

adil olur. Adil olan da bilgece iş 

yapmış olur. İşte o zaman yaşana-

bilir bir dünyaya kavuşuruz. Genç 

hekim kardeşlerimize sesleniyo-

rum; 6 yılı tamamladınız, ardından 

4 yıl uzmanlık eğitimi, daha sonra 

4 yıl yan dal eğitimi. Hayatınızın 

baharı gitmiş oluyor. Ancak bu 

fedakarlıklar, insan dediğimiz var-

lığa verilen değerin karşılığıdır. 

Böylesine önemli bir görevi ifa 

edeceksiniz. Sizleri bu donanımla 

yetiştiren hocalarımıza şükran 

borcumuz var. Kıymetli anneler ve 

babalar da çocukları ile ne kadar 

övünseler azdır. İnşallah bu ço-

cukların yapacakları her türlü iyilik 

sizlere de yansıyacaktır. Hepinizin 

yolu açık olsun” diye konuştu. 

  

DÖNEM BİRİNCİSİNİN ANI BELGE-

Sİ VALİ CANBOLAT’TAN 

        Bursa Valisi Yakup Canbolat, 

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet 

Saim Kılavuz ve Tıp Fakültesi De-

kanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, 46. 

Dönem Birincisi olan Dr. Merve 

Ülker’e anı belgesi ve hediyesini 

teslim etti. Tören, 377 öğrencinin 

anı belgelerini almaları ve kep 

fırlatmalarının ardından sona erdi. 
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Yenilenen Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği ile yeni açılan Ayaktan 

Parenteral Antibiyotik Tedavisi (APAT) biriminin açılışı yapıldı 
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FATİH İLERİ 

       Bursa Uludağ Üniversitesi 

Hastanesi hayırseverlerin katkıla-

rıyla yenilenen Fiziksel Tıp ve Re-

habilitasyon Kliniği’ne ve yeni açı-

lan Ayaktan Parenteral Antibiyotik 

Tedavisi (APAT) birimine kavuştu. 

 

       Bursa Uludağ Üniversitesi’nde 

değişim ve dönüşüm devam edi-

yor. Bursa ve çevresinden yoğun 

başvurunun olduğu Fiziksel Tıp ve 

Rehabilitasyon Kliniği’nin alt yapı 

ve mimari tadilatı gerçekleştirildi. 

Uzun zamandır BUÜ Hastanesi’nin 

ihtiyaç duyduğu APAT Birimi ise 

faaliyet göstermeye başladı. Yeni-

lenen kliniğin ve yeni oluşturulan 

birimin açılışı üniversite üst yöne-

timi, hastane yönetimi, akademik 

ve idari personelin katılımıyla ya-

pıldı. Açılışı yapılan klinik ve APAT 

Birimi hayırseverlerin destekleriy-

le son halini aldı. 

 

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kli-

niği’nin iki kişilik 3 odası Fahri 

Çağan, tek kişilik 5 hasta odası 

Yahya Kurtuluş, tek kişilik 2 hasta 

odası ise Hatice Babagiray’ın des-

teği ile yenilendi. 

 

BUÜ HASTANESİ’NE YENİ BİRİM 

 

       Ayaktan Parenteral Antibiyotik 

Tedavisi (APAT) birimi ise Hatice 

Babagiray’ın maddi katkıları ile 

oluşturuldu ve birime “Babagiray 

APAT Birimi” ismi verildi. Yeni bi-

rim sayesinde tek doz antibiyotik 

alması gereken hastaların kliniğe 

yatmasına gerek kalmayacak ve 

oluşabilecek komplikasyonların 

önüne geçilmiş olacak. 

 

SADECE BURSA’YA DEĞİL BÖLGE-

YE HİZMET VERİYORUZ 

 

       Açılış töreninde konuşan BUÜ 

Rektörü Prof.Dr. Ahmet Saim Kıla-

vuz konuşmasında; “Hastanemiz 

sadece Bursa’ya değil, bütün Gü-
ney Marmara’ya hizmet veriyor. 

Bu nedenle sürekli yenileme ve 

dönüşüme ihtiyaç duyuyor. Hasta-

nemizde ihtiyaç duyduğumuz 

alanların yaşam kalitesinin yük-

seltilmesi anlamında çalışmaları-

mızı aralıksız sürdürüyoruz. İnsa-

na yapılan yatırım en büyük yatı-

rımdır. Bu sebeple hastaların ağrı-

sını hafifletebildiğimiz, acısını din-

direbildiğimiz hastane ortamının 

oluşturulması için bağışçılarımızın 

önemli katkıları oldu. Yaptıkları bu 

hayır onların ve geçmişlerinin se-

vap hanelerine yazılacaktır. Yapı-

lan hayır bir sadaka-i cariyedir. 
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İşte bu hizmet de bunun bariz bir 

örneğidir. Yenilenen kliniğimiz ve 

açılışını yeni yaptığımız birimimizin 

hastanemiz için hayırlı olmasını 

diliyorum. Katkı koyan hayırsever-

lerimize de teşekkürlerimi iletiyo-

rum” dedi. 

 

       BUÜ Hastanesi Başhekimi 

Prof.Dr. Rıdvan Ali ise; “Açılışını 

yaptığımız APAT Birimi çok önemli 

bir görevi ifa edecek. Hastanemiz 

uzun yıllardır bu birimi bekliyordu. 

APAT Birimimizi 24 saat esasına 

göre çalıştırma noktasında çalış-

malarımızı sürdürüyoruz. APAT ve 

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kli-

niğimiz hayırseverlerin destekle-

riyle yenilendi ve açıldı. Bu önemli 

destekleri için hayırseverlerimize 

ve katkılarını esirgemeyen üniver-

site yönetimine teşekkür ediyo-

rum.” şeklinde konuştu. 

 

       Enfeksiyon Hastalıkları ve 

Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
Başkanı Prof.Dr. Emin Halis Akalın 

ise konuşmasında yaklaşık 10 

yıldır bu birimin planlamasını yap-

tıklarını ancak hayata geçirmenin 

mümkün olmadığını belirterek 

“Birimimizin hayata geçirilmesine 

katkı koyan hayırseverimiz başta 

olmak üzere üniversite ve hasta-

ne yönetimimize teşekkür ediyo-

rum. Yapılan önemli bir hizmettir. 

Bu birim kurulmadan önce tek 

doz antibiyotik verilmesi gereken 

hastaları kliniğe yatırmak zorun-

daydık. APAT Birimi ile bu zorunlu-

luk ortadan kalkmış oldu. APAT 

Birimi sadece Enfeksiyon Hasta-

lıkları Kliniği’ne değil, bütün has-

tanedeki kliniklere hizmet vere-

cek.” dedi.    

 

       Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 

Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. 

F.Jale İrdesel ise kliniğin uzun za-

mandır yenilenmeye ihtiyaç duy-

duğunu belirterek, üniversite yö-

netimine ve kliniğin yenilenmesin-

de katkısı olan hayırseverlere te-

şekkür etti. 



       Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Tıpta Uzmanlık Eğitimi 

Koordinasyon Kurulu’nda 

(TUEKK) görev alacak uzmanlık 

öğrenci temsilcisini belirlemek 

üzere üniversitemizde çevrimiçi  

(online) seçim gerçekleştirdi. 

TUEKK Uzmanlık öğrenci temsilci-

si olarak görev yapan Dr. Fatih 

İleri’nin uzmanlık eğitimini bitir-
mek üzere olması nedeniyle De-

kanlığımız Akademik Personel 

Takip Sistemi (APTS) üzerinden 

adaylık başvurularını aldı.  

 

       Beş uzmanlık öğrencimizin 

aday olduğu seçim 12-14 Tem-

muz 2021 tarihleri arasında 215 

ana dal ve yan dal uzmanlık öğ-

rencisinin katılımıyla gerçekleşti-

rildi. Oylama sonucunda en fazla 

oyu (146) alan Araş. Gör. Dr. Cenk 

Gacemer seçimi birinci olarak gö-

ğüsleyerek TUEKK Uzmanlık öğ-

renci temsilcisi seçildi.  

  

       Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 

Ekrem Kaya temsilcilik görevini 

Dr. Cenk Gacemer’e devreden Dr. 

Fatih İleri’ye TUEKK’e ve dekanlı-

ğa araştırma görevlilerinin sorun-

larını ve dileklerini aktardığı; so-

runların çözümüne yönelik görüş-
leri ile destek olduğu için teşekkür 

ederek bundan sonraki mesleki 

hayatında başarı dileklerini ilete-

rek bir teşekkür belgesi sundu. 

Yeni temsilci Dr. Cenk Gacemer’e 

de görevinde başarılar dileyen 

dekan Prof. Dr. Ekrem Kaya ken-

disinden tıpta uzmanlık eğitiminin 

kalitesini arttırmaya ve araştırma 

çalışmalarına teşvik etmeye yöne-

lik destekler beklediklerini belirtti. 

TUEKK Uzmanlık öğrenci temsilcisi Araş. Gör. Dr. Cenk Gacemer oldu 
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CENK GACEMER 

FATİH İLERİ 



Popüler Tıp Konuları Webinar Serisi Yeniden Başlıyor 
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       Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp 

Fakültesi, 2021 yılı Nisan ayında 

hem meslek içi tıp eğitimine katkı-

da bulunmak hem de topluma 

sağlıkla ilgili popüler konuları bili-

min ışığında ve kanıta dayalı bilgi-

lerle sunmak amacıyla “POPÜLER 

TIP KONULARI” başlığı altında 

webinar serisini başlatmıştır. BUÜ 

Tıp Fakültesinin konusunda seç-

kin ve yetkin öğretim üyelerinin 

konuşmacı olarak katıldığı toplan-

tılar fakültemizin YouTube kana-

lından canlı olarak yayınlanmış ve 

isteyenlerin daha sonradan izleye-

bilmesine olanak sağlamak üzere 

paylaşıma açılmıştır. 8 Nisan 

2021 tarihinde “Mikrobiyata ve 

mikrobiyata ile ilişkili hastalıklar” 

konusuyla başlatılan seri 24 Hazi-

ran 2021 tarihinde gerçekleştiri-

len “Uyku Apnesi” konusuyla se-

zon finali yapmıştır.  

       2021-2022 Eğitim-Öğretim 

döneminin başlamasıyla birlikte 

Ekim 2021 başı itibariyle tekrar 

başlayacak olan yeni sezon prog-

ram serimizde yine sağlıkla ilgili 

popüler konular seçkin öğretim 

üyelerimiz tarafından ele alınarak 

paylaşılacaktır.  
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Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), ame-
liyatlarda çıkarılan ve tıbbı atık olarak 
tabir edilen kemik parçalarının işlene-
rek daha sonra yapılacak kemik nakille-
rinde kullanılabilmesine imkân sağla-
yan özel bir protokole imza attı. 

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim 
Kılavuz ile Özel Atigen-Cell Hücre ve 
Doku Merkezi Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Fırat Gündoğan’ın imzaladığı 
protokol sayesinde BUÜ Hastanesi’nde 
gerçekleştirilen operasyonlarda çıkarı-
lan kemik parçaları yeniden kullanabi-
lecek hale getirilecek. Alanında Türki-
ye’nin ilk firması olma özelliği taşıyan 
Atigen-Cell Hücre ve Doku Merkezi, 
tıbbi atık niteliğindeki kemik parçaları-
nı hastaneden alarak Trabzon’daki 
laboratuvarına gönderecek. Kemikler 
burada işlenerek yeniden kullanılabile-
cek hale getirilecek. Elde edilen yeni 
parçalar daha sonra yapılacak kemik 
nakli operasyonlarında değerlendirile-
cek. 

KAYNAK KİRLİLİĞİNE SON 

Protokol imza töreninde konuşan BUÜ 
Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, 
üniversite olarak toplum yararını göze-
ten çok sayıda projeyi hayata geçirdik-
lerini söyledi. Bunun yanı sıra tüm ça-
lışmalarında sürdürülebilirlik anlayışını 

ön planda tutmaya gayret gösterdikle-
rini açıklayan Rektör Prof. Dr. Ahmet 
Saim Kılavuz; “Bugün imzalayacağımız 
protokol; geri dönüşüm sağlayan, çev-
re ve kaynak kirliliğinin önüne geçen 
çok özel bir proje olarak karşımıza çıkı-
yor. Önemli bir adım atmış oluyoruz. 
Zor bulunan bir malzemenin tekrar 
temin edilmesi, geri dönüştürülmesi ve 
yeniden kullanıma kazandırılmasını 
sağlayacağız. Bu konuda bizimle işbirli-
ği yapan firmamıza teşekkür ediyorum. 
Toplumla her alanda içiçe geçmiş bir 
üniversite modeli oluşturmak istiyoruz. 

Bu kapsamda kıymetli gördüğümüz her 
türlü projenin içerisinde yer almaya ve 
işbirliği yapmaya açığız. İmzaladığımız 
protokolün Üniversitemize, firmamıza 
ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyo-
rum” şeklinde konuştu. 

ATIK KEMİKLER DEĞERLENDİRİLECEK 

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem 
Kaya ise konuşmasında yaklaşık 1 yıldır 
ameliyatlarda çıkan ve tıbbi atık olarak 
kabul edilen kemik parçalarının daha 
sonra nakil işlemlerinde kullanılması 
konusunda bir çalışma yürüttüklerini 
aktardı. Bu proje kapsamında Atigen 

Operasyonlarda çıkarılan kemik parçaları artık çöpe atılmayacak! 
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Göreve başlayan öğretim üyeleri   

Doç. Dr. 

ÇAĞLAR ÖDEK 

 

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD 

Başlama tarihi : 01.09.2020 

Doç. Dr. 

YAKUP YALÇIN 

 

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum AD 

Başlama tarihi : 07.01.2021 

Dr. Öğr. Üyesi 

SERKAN TURAN 

 

 

Çocuk Psikiyatrisi AD 

Başlama tarihi : 19.03.2021 

Dr. Öğr. Üyesi 

DUYGU GÖK YURTSEVEN 

 

 

Histoloji ve Embriyoloji AD 

Başlama tarihi : 02.08.2021 

Dr. Öğr. Üyesi 

GÖKAY EKEN 

 

 

Ortopedi ve Travmatoloji AD 

Başlama tarihi : 01.09.2021 

firması ile görüşmelere başladıklarını 
söyleyen Dekan Prof. Dr. Ekrem Kaya, 
firma ile yapılan görüşmeler neticesin-
de ortak bir karara vardıklarını ve pro-
tokol imza aşamasına geldiklerini be-
lirtti. Kaya, yapılan işbirliğinin taraflara 
hayırlı olması ve önümüzdeki süreçte 
işbirliği kapsamının inovatif alanlara 
doğru genişletilmesi temennisinde 
bulundu. 

TÜRKİYE’DE BİR İLK 

Özel Atigen-Cell Hücre ve Doku Merke-

zi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fırat 
Gündoğan da Türkiye’de bu alanda 
faaliyet gösteren ilk firma olduklarını 
vurguladı. Yaklaşık 1 yıldır Tıp Fakültesi 
ve Hastane yönetimi ile görüşme halin-
de olduklarını kaydeden Başkan Vekili 
Fırat Gündoğan; “Burada karşılıklı ola-
rak nasıl fayda sağlayabileceğimizi gö-
rüştük. Ameliyatlardan çıkan kemikleri, 
tıbbı atık niteliğinde alarak yeniden 
kullanılabilir hale getiriyoruz. Trab-
zon’daki laboratuvarımızda bu kemik-
leri işliyoruz ve ülkemize yeniden kulla-

nılması için kazandırıyoruz. Protokol 
sayesinde karşılıklı faydalar sağlamak 
ve işbirliğimizi de arttırmayı hedefliyo-
ruz” diye konuştu. 

Gerçekleştirilen imza töreninde Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, 
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem 
Kaya, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Bar-
baros Oral, Başhekim Prof. Dr. Rıdvan 
Ali ve firma yetkilileri de hazır bulun-
du. 
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Doç. Dr. 

ŞEBNEM ÖZEMRİ SAĞ 

 

 

Tıbbi Genetik AD 

Tarih : 14.01.2021 

Doç. Dr. 

ÇAĞLAR ÖDEK 

 

 

ÇSH AD 

Tarih : 05.07.2021 

Doç. Dr. 

ADNAN ORHAN 

 

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum AD 

Tarih : 05.07.2021 

Doç. Dr. 

EZGİ DEMİRDÖĞEN 

 

 

Göğüs Hastalıkları AD 

Tarih : 05.07.2021 

Doçent kadrosuna atanan öğretim üyeleri 

Prof. Dr. 

BURAK AKESEN 

 

 

Ortopedi ve Travmatoloji AD 

Tarih : 16.09.2021 

Prof. Dr. 

BÜLENT GÖREN 

 

 

Fizyoloji AD 

Tarih : 16.09.2021 

Profesör kadrosuna atanan öğretim üyeleri 
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Emekliye ayrılan öğretim üyeleri  

Prof. Dr. 

YEŞİM ÖZARDA 

 

 

Tıbbi Biyokimya AD 

Emeklilik tarihi : 28.09.2020 

Prof Dr. 

MEHMET SAİT OKAN 

 

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD 

Emeklilik tarihi : 30.12.2020 

Doç. Dr. 

NALAN AKIŞ 

 

 

Halk Sağlığı AD 

Emeklilik tarihi : 18.01.2021 

Prof Dr. 

HAKAN OZAN 

 

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum AD 

Emeklilik tarihi : 22.01.2021 

Prof. Dr. 

VAHİDE SAVCI 

 

 

Tıbbi Farmakoloji AD 

Emeklilik tarihi : 19.02.2021 

Prof. Dr. 

ALİ AYDINLAR 

 

 

Kardiyoloji AD 

Emeklilik tarihi: 16.08.2021 

Prof. Dr. 

AHMET ALİ YÜCEL 

 

 

Göz Hastalıkları AD 

Emeklilik tarihi : 17.08.2021 

Prof. Dr. 

MEHMET ZARİFOĞLU 

 

 

Nöroloji AD 

Emeklilik tarihi : 14.09.2021 


