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Sayın Bakanım, çok değerli protokol, misafirler, mesai arkadaşlarım, öğrenciler ve 

basınımızın güzide temsilcileri, 

Programımıza katıldığınız için teşekkür eder, sevgi ve saygılarımı sunarım. 

Öncelikle 15 Temmuz 2016 günü ülke olarak yaşamış olduğumuz, tarihimizin en alçak, en 

hain, en kirli ve en vahşi darbe kalkışmasını tekrar lanetliyoruz. Bu vatan hainliğini planlayan, organize 

eden, destekleyen, alet olan, bu adi olaydan çıkar bekleyen bütün iç ve dış kişi ve organizasyonları da 

en şiddetli şekilde kınıyoruz. 

Bu alçak darbeye karşı, onurlu bir kıyama duran, tek yumruk olarak zalimlere gerçek darbeyi 

indiren, sayısız fedakârlık ve kahramanlıklarla bütün dünyaya mükemmel vatanseverlik örnekleri 

sunan asil milletime en derin saygılarımızı sunarız. Elbette bu milletin cesur lideri Sayın 

Cumhurbaşkanımıza, bütün vatansever idarecilere ve gerçek güvenlik güçlerimize de en derin sevgi 

ve saygılarımızı sunarız. Aziz şehitlerimize rahmet, kahraman gazilerimize acil şifalar diliyor, necip 

milletimize geçmiş olsun diyoruz. Tarih, onları ve kahramanlıklarını her zaman en ulvi hislerle anacak 

ve gelecek nesillere aktaracaktır. 

Tarihte sayısız kahramanlıklar göstermiş bu millet, tekrar istiklal mücadelesi ruhu, inancı, azim 

ve birliğine kavuşmuştur. Bir musibetten, bin nasihat almış ve gereğini yapmış bir millet olarak, 

sağlanmış olan bu birlik ve dayanışmanın devam etmesi, modern kurtuluş savaşımızda her bir fert 

olarak üzerimize düşeni en güzel şekilde yapmamız gerektiğine inanıyoruz. Bu noktada, Yeni 

Türkiye’nin yeni ve genç üniversitesi olarak Bursa Teknik Üniversitesi de üzerine düşeni daha azimle, 

şevkle ve büyük bir enerji ile yapacaktır. 

Bursa Teknik Üniversitesi, 21.07.2010 tarihinde bir başka üniversiteden akademik ve idari 

personel ile eğitim binası almadan tamamen yeni kurulmuş bir eğitim ocağıdır. İlk yıllarında kuruluşun 

zorlukları ile özverili mücadele eden ilk kurucu Rektörümüz Prof. Dr. Ali Sürmen hocamıza ve ekibine 

çok teşekkür ediyoruz. 2011 yılı ve devam eden süreçte BTÜ, 6.500 m2 kapalı alana sahip Osmangazi 

Yerleşkesi, 35.000 m2 kapalı alana sahip Yıldırım Yerleşkesi ve Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi 

(AKKM) içerisindeki 1.380 m2 kapalı alana sahip ofislerde faaliyet göstermiştir. 2014 Rektörlük seçimi 

devamında BTÜ, eğitim ve araştırma yapılan bölümler, akademik ve idari personel sayıları ile öğrenci 

mevcudiyeti açısından gelişimini sürdürmüş ve fiziki mekân ihtiyacı hat safhaya ulaşmıştır. Lisans 

eğitimi verilen aktif bölüm sayısı 5 iken, 2016 itibari ile 15’e çıkmış, 500 olan öğrenci sayısının ise 

2000 civarına yükselmesi beklenirken, malum darbe girişimi sonrası 2850 olmuştur. Bursa’da 

koordinatör üniversite olarak BTÜ’ye, kapatılan vakıf üniversitelerinden özel öğrenci olmak için 

yaklaşık 1500 civarı başvuru olmuştur. Yapılan yoğun çalışmalar sonunda yaklaşık 750 civarı öğrenci 



Uludağ Üniversitesine, önlisans, lisans ve lisansüstü toplam 850 civarı öğrenci ise BTÜ’ye 

yerleştirilmiştir. BTÜ’de olmayan ve hemen hemen hepsi %100 İngilizce olan bölümlerin hocalarının 

ayarlanması ve müfredatlarının aktif hale getirilmesi, böylece hiçbir “özel öğrencimizin” mağdur 

olmaması ve mevcut öğrencilerimizin de olumsuz etkilenmemesi için BTÜ ailesi ciddi emek ve özveri 

göstermiştir. Bütün arkadaşlarıma bu konuda çok teşekkür ediyorum. 

Diğer yandan bilindiği gibi, Orhangazi Üniversitesi kampüsü üniversitemize tahsis edilmiş, 

zaten artmış olan fiziki mekân ihtiyacımız ve bütüncül yapılanmamız için, bu husus son derece 

memnuniyetle karşılanmıştır. Orhangazi Üniversitesi’nin BTÜ’ye tahsis edilmesindeki desteklerinden 

dolayı Sayın Bursa Valimiz İzzettin Küçük Beye özellikle teşekkür ederim. Şu anda Bursa Teknik 

Üniversitesi, Osmangazi ve Merinos birimlerini boşaltmış olarak, ikisi de Yıldırım İlçesinde bulunan, 

Yıldırım ve Mimar Sinan Yerleşkelerinde eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. 

BTÜ aynı zamanda, büyük bir enerji de kampüs çalışmaları konusunda harcamaktadır. Kestel 

Çataltepe’de tahsis edilen kampüs alanı içerindeki tüm kamulaştırma işlemleri ve Orman Arazisi 

süreçleri tamamlanmıştır. Aynı zamanda kampüs master projesi, altyapı, ulaşım, yerleşim planı ve 

enerji (ısı, buhar, elektrik) sistemi projeleri yapılmış ve mimarı proje aşamasına gelinmiştir. Kalkınma 

Bakanlığının onayı gereği yapılabilecek eğitim ve idari bina projeleri büyük bir titizlikle takip 

edilmektedir. Ancak söz konusu mekânda özellikle ulaşım ve inşaat detaylarının tamamlanması, 

eğitim-araştırmaya uygun hale getirilmesi ve ilk etap taşınma sürecinin en az 3 yıl sürede 

gerçekleşebileceğinin bilinmesi gerekmektedir. 

Bursa Teknik Üniversitesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi “kamuya yük olan değil, 

kamunun yükünü alan bir üniversite” olmak için çalışmaktadır. Mevcut bilimsel teorileri ve 

teknolojileri anlamakla yetinen değil, yeni buluşlar ortaya koyan, öncelikle eğitim yaptığı konulardaki 

sektörlere nitelikli eleman yetiştirmenin yanında, problemlere çözümler sunan, kuvvetli bir yol 

arkadaşı olmak hedefindedir. Bunun için her şeyden önce iyi nitelikli eğitim ve araştırma kadrosunun 

kurulması, güzel çalışma ortamlarının, imkânlarının sunulması, yapılacak projelerin endüstri odaklı, 

problem çözme hedefli olması gerekmektedir. Eğitim ve araştırma yaptığı alanlardaki sektörleri iyi 

bilen, kuvvetli irtibatlar kurabilen akademisyenler, hem kendilerini sürekli geliştirebilirler, hem 

gerçekten yenilikçi araştırmalar yapabilirler, hem de üstün nitelikli yetişmiş elemanları üretim 

ordusuna katabilirler. Bursa bu açıdan mükemmel bir ekosistem sunmaktadır ve BTÜ bunu ülke 

kalkınmasına yansıtacak somut ürünlere dönüştürmek için ne gerekiyorsa yapmaya çalışmaktadır. 

YÖK Başkanı Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç’ın ifade ettiği gibi “Kuvvetli üniversiteler kalkınmanın bir 

sonucu değil, bir sebebidir”. Artık günümüzde ülkeler şehirleri ile yarışıyorsa, şehirlere en büyük 

dinamizmi katacak unsurların başında üniversiteler gelmektedir. O nedenle öncelikle şehirlerin kendi 

üniversitelerine sahip çıkması, ne pahasına olursa olsun özlenen üniversite-sanayi-kamu işbirliğinin en 

kuvvetli şekilde kurulması ve sürdürülebilir şekilde devam ettirilmesi gerekmektedir. Orta gelir 

tuzağından, sağlık, enerji, savunma başta olmak üzere birçok sektörlerde dışa bağımlılıktan 

kurtulmanın yolu, kuvvetli üniversitelerin koridorları ve laboratuvarlarından geçmektedir. BTÜ, yeni 

Türkiye’nin yeni üniversitesi olarak ne pahasına olursa olsun bu konuda üzerine düşeni yapmakta 

kararlıdır. “Vatanını en çok seven, işini en iyi yapandır” düsturu ile BTÜ ailesi çalışmalarını 

sürdürmektedir. 

2016-2017 sonuçlarına göre BTÜ bütün bölüm kontenjanlarını tam doldurmanın, yeni 

açılmasına rağmen genel Türkiye üniversiteleri arasında ilk sıralarda öğrenci almanın gururunu 



yaşamaktadır. Ayrıca, “2016 Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi” listesinde çok genç bir 

üniversite olmamıza rağmen ilk 50’ye girmiş olmamızda çok sevindiricidir. Kalitenin hareket eden bir 

hedef olduğunu bilerek, hep beraber daha iyi bir üniversite markası oluşturma konusunda 

sorumluluğumuz daha da artmıştır. Ayrıca YÖK, “Robotlar ve akıllı sistemler” konusunda BTÜ’yü 

öncelikli üniversite olarak belirlemiş ve bu alanda desteklenmesi kararını vermiştir. Ancak, özellikle 

Bursa sanayisinde ihtiyaç duyulan her konuyu, BTÜ öncelikli alan olarak kabul etmektedir. BTÜ, bütün 

eğitim sisteminde müfredatlarını, “Projelendirilmiş Endüstriyel Eğitim Paketi (PEEP)” olarak 

isimlendirdiği yeni bir modele göre revize etmiştir. Bu sisteme göre 8 dönemlik üniversite eğitiminin 

en az bir dönemi sektörde, bir dönemi ise laboratuvarda uygulama olarak tamamlanmak zorundadır. 

Bu uygulama için en uygun zamanın, öğrenci henüz mezun olma şartlarını tamamlamadan önceki 6. 

ve 7. dönemler olduğuna karar verilmiştir. PEEP ile üniversite-sanayi-kamu işbirliği, öğrenci ve proje 

tabanında daha da kuvvetlenecek, tarafların kuvvetli koordinasyonu sağlanacak ve gerçek ortama 

daha çok hazır olan eğitimli mezunlar yetiştirilebilecektir. Bursa Teknik Üniversitesi, mevcut ve 

kuracak olduğu birimleri, araştırma merkezleri ve laboratuvarları ile kendisini bir çözüm ortağı olarak 

daha çok sahada gösterecektir. 

“Olağanüstü Hal” sürecinde bizlerinde olağanüstü çalışıp, hızla “olağan” duruma geçmemiz, 

eğitim ve bilim yolculuğumuza hızla devam etmemiz gerekiyor. Yaşadığımız tehlikeli sürecin bir daha 

yaşanmamasını dilerim. Bütün şehitlerimize rahmet, gazilerimize acil şifalar dilerim. “Barışta ter 

dökmeyen, savaşta kan döker” sözü gereği hepimizin çok çalışması bir vatanseverlik borcu ve 

gereğidir. 

2016-2017 akademik yılımızın BTÜ ailesine ve ülkemize hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını 

dilerim. Katılımlarınızdan dolayı tekrar teşekkür eder, saygılar sunarım. 

Selam ve saygılarımla. 

 

Prof. Dr. Arif Karademir 

Rektör 

 


