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Yozgat Valiliği tarafından Ulu Önder Atatürk’ün ölümünün 73. yılı 
münasebetiyle düzenlenen törenlere Yozgat Valisi adına Vali Yar-
dımcısı Kemal Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Recep Yalçınka-
ya, Belediye Başkanı Yusuf Başer, Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, 
çok sayıda il yöneticisi ve öğrencilerle vatandaşlar katıldı. Cumhu-
riyet meydanında düzenlenen tören Atatürk Anıtına çelenkler ko-
nulması ile başladı. Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar’da Atatürk 
Anıtı’na çelenk sundu. Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar Cumhuri-
yet Meydanı’nda düzenlenen törenin ardından İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen anma etkinliğe katıl-
dı. Etkinlikte; doğumundan itibaren Ulu Önder Atatürk’ün yaşamı, 
liderliği, asker ve devlet adamı yönlerinin anlatıldığı slayt gösterisi, 
öğrencilerin oratoryo ve şiir dinletileri yer aldı.

Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Konferans 
Salonu’nda  da vatanımızın kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 
ölümünün 73. yılında düzenlenen bir etkinlikle anıldı. Tören, Ulu Ön-
der Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05’te 
saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Tören Yrd. Doç. Dr. Zübeyir 
Bütüner tarafından verilen; Mustafa Kemal Atatürk’ün kişiliği, liderli-
ği ve askeri dehası, devlet adamlığının anlatıldığı konferansla devam 
etti. Ardından Atatürk’ün sevdiği şarkılar eşliğinde onun çok sayıda 
fotoğrafı ve bugünkü gençliğe rehberlik edecek veciz sözlerinin yer 
aldığı slayt gösterisi izlendi. Atatürk’ün Son Mektubu’nun öğrenci-
miz Kerim Köksal Kaya tarafından okunması ile tören sona erdi. 
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10 Kasım 
Atatürk’ü Anma

“Kırsal Kalkınma
Odak Noktamızdır”

Prof. Dr. 
Namık Delibaş

Üniversite Yönetimi 
Çayıralan’da

Kampüs Asfaltlanıyor

Öğrenci Konsey 
Başkanı Seçildi

ÖĞRETMENLER GÜNÜ TEBRİK MESAJI
Dünyanın en eski ve kutsal mesleklerinden olan öğretmenlik, her za-
man bilginin üretilmesi, geliştirilmesi ve yarınlara aktarılmasında çok 
önemli bir role sahip olmuştur. Öğretmenlerimiz ve öğretim eleman-
larımız dün olduğu gibi bugün de çocuklarımızın ve gençlerimizin milli 
ve manevi değerlere sahip, kendine güvenen, özgür düşünen bireyler 
olarak yetişmelerinde; değişimin, gelişimin, yenilenmenin ve daha ile-
ri hedeflere doğru ülkemizin yol almasında anahtar konumdadır. 1981 
yılından bu yana  Mustafa Kemal Atatürk’e başöğretmenlik ünvanının 
verildiği 24 Kasım tarihi Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Be-
deli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar saygın bir mesleği icra 
eden tüm eğitimcilerimize sadece Öğretmenler Günü’nde değil her 
zaman itibar gösterilip hak ettikleri değerin verilmesi gerekmektedir.
Ülkemizin her köşesinde en zor şartlarda fedakârlıkların en büyüğünü 
gösteren, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarma gayreti gös-
teren, Atatürk’ün gelecek nesilleri emanet ettiği öğretmenlerimizin ve 
üniversitelerde gençlerimizi geleceğe hazırlayan tüm öğretim eleman-
larının Öğretmenler Günü’nü kutlar, saygı ve sevgilerimi sunarım.
                                                                                                   
                                                                                               Prof. Dr. Tamer UÇAR
                                                                                     Bozok Üniversitesi Rektörü



 PROF. DR. TAMER UÇAR: 
“KIRSAL KALKINMA ODAK NOKTAMIZDIR”
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Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Uçar, Yozgat’ın 
gelişiminde mihenk taşı oluşturacak Kırsal Kalkınmaya 
ilişkin Üniversite olarak icra edilen plan, proje, eğitim ve 
uygulamalar hakkında bilgi vermek ve görüş alışverişinde 
bulunmak üzere bir dizi ziyarette bulundu. 
 
Ziyaret programı çerçevesinde sırasıyla; Tarım ve Kırsal 
Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yozgat İl Koordinatörü 
Veli Büke, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Uzmanları Zey-
nep Atademir ve Sinan Dündar, Yozgat Sanayi ve Ticaret 
Odası Başkanı Metin Özışık, Yozgat Ziraat Odası Başkanı 
İsmail Açıkgöz ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü 

Ünal Koçak ile makamlarında görüştü. 
 
Görüşmelerde Prof. Dr. Tamer Uçar; “Kalkınmayı kalkın-
mak için yapmak gerekir. Sanayinin temel kuralı kitlesel 
üretim yaparak birim maliyeti düşürmektir. Sahip olunan 
değerlerin ekonomik faaliyete dönüşmesi için kendi üre-
tim şartlarına uygun tarım ve hayvancılık sektörünün ge-
liştirilmesi gerekir. Herkes bu görev ve bilincin farkında 
olmalıdır.” dedi.
 
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, Kırsal Kalkınmaya yö-
nelik yaptığı konuşmasında Yozgat’ın yapısı itibariyle bir 
otomotiv veya uzay sanayisi gibi sanayilerin kurulama-
yacağını, yöreye has tarım ve hayvancılığın geliştirilerek 
elde edilen ürünlerin sanayide kullanılmasını sağlamanın 
kalkınmada önem arz eden bir husus olduğunu, dolayı-
sıyla Kırsal Kalkınmayı öncelikli konular arasına aldıklarını 
belirtti. 

Kalkınmanın temellerini oluşturan proje ve çalışmalar 
hakkında bilgi veren Prof. Dr. Tamer Uçar, “Çalışmalarını 
başlatmış olduğumuz projelerin nihai amacı özellikle ta-
rımsal ürünlerin sanayiye geçişini sağlamak üzere tarım 
ve hayvancılığa dair alanında uzman kişileri yetiştirerek 
yöremizin ihtiyaç duyduğu istihdamı yaratmaktır. Bu ve-
sile ile yöremizin kalkınması sağlanarak yörenin kendine 
özgü üretim fonksiyonları harekete geçirilmiş olacaktır. 
Biz her şeyi bilen ama hiçbir şeyden anlamayan mühen-

disler yetiştirmek istemiyoruz.” dedi. 

 “Evrensel Düşünüp Yerel Çözümler Üretmeliyiz”

Prof. Dr. Tamer Uçar; “Biz Türkiye’de kurulan 165 üniversiteden biri olarak temel görevimiz olan evrensel 
bilginin üretildiği eğitim kurumu olmanın yanı sıra kurulduğu bölge itibari ile yerel olarak kalkınmaya 
destek olacak çalışmalarda gerek işbirliği yapmak gerekse kendi ürettiğimiz projeler ile katkıda bulunmak 
istiyoruz.

Bu vesile ile Üniversite bünyemizde kurulan Proje 
Koordinasyon Merkezimiz ile bu projelerin uzman-
lar dahilinde ortaya konup uygulanmasına destek 
verilmesini amaçlıyoruz. Öte yandan kırsal yöreler-
de kalkınmayı sağlayacak Biyosistem Mühendisliği 
bölümünü açarak öğrencilerin eğitim almasını sağ-
ladık. Bunların dışında gerek Ziraat Fakültesi, gerek 
Mühendislik Fakültelerimiz gerekse diğer meslek 
yüksekokulu ve yüksekokullarımızda yörenin ihti-
yacı olan alanlarda doğrudan istihdamı sağlayacak 
bölüm ve programlar açarak kalkınmanın eğitim kıs-
mında çalışmalarımız sürmektedir.” dedi.

Ziraat Fakültesi’nin adının daha fonksiyonel bir bi-
rim haline getirilmesi adına Tarım Bilimleri Fakültesi 
olarak değiştirilmesi, kırsal gelişimde mühendislik 
bilimleri ile zirai bilimlerin bileşimi olan ve kırsal ge-
lişimin temel altyapısını oluşturan Biyosistem Mü-
hendisliği bölümünün kurulumu, Türkiye’de bir ilk 
olacak Hayvansal Üretim Programı olan dört yıllık bir 
Yüksekokul kurulmasına yönelik çalışmalar ve bütün 
bu çalışmalara İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin 
pazarlama ve benzeri konulardaki ortak çalışmala-
rıyla katılacağı  topyekûn bir çalışmadan söz eden 
Prof. Dr. Tamer Uçar; “Biz elbette bir eğitim kurumu-
yuz. Fakat eğitimin yanı sıra 
kurulduğumuz yörede evren-
sel düşünüp yerel çözümler 
üretmek adına bütün eğitim 
birimlerimiz de kendi alanla-
rına ait çalışmaların yanı sıra 
ortak bir temada buluşarak 
ekonomik değer üretme ko-
nusunda işbirliği yapmamız 
gerekiyor. Öğrenci Ziraat Fa-
kültesi mezunu olarak Ziraat 
Mühendisi unvanı alıyor fa-
kat uzmanlık alanları farklı. 
Kimi tarla bitkileri, kimi bitki 
koruma kimi ise zooteknik alanında eğitim görüyor. 
Uzmanlık alanlarına bakılmaksızın istihdam edilen 
bu kişilerden gereken fayda sağlanamıyor. Bu konu-
da ara eleman ve uzman olarak yetiştirmek için biz 
2+2 opsiyonlu olmak üzere Hayvansal Üretim Prog-
ramı olan bir yüksekokul kurma çalışmalarına başla-
dık.” dedi. İlk olarak Rektörümüz Tarım ve Kırsal Kal-
kınmayı Destekleme Kurumu Yozgat İl Koordinatörü 
Veli Büke’yi ziyaret etti. 

Veli Büke; Yozgat ekonomisinin genel olarak tarım ve 
hayvancılığa dayandığını, fakat bu konuda öncelikle 
yeterli eğitim, gereken teknik ve maddi olanakların 
bulunmadığını bu sebeple verimin çok sınırlı oldu-
ğunu ve gelir seviyesinin düştüğünü belirtti.  Sözle-
rine devam eden İl Koordinatörü Veli Büke; “Tarım 
ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarım ve 
hayvancılığa ilişkin projeler kapsamında % 65’e va-
ran hibelerle tarım ve hayvancılığın gelişimine katkı-
da bulunmaktadır. Konuya ilişkin yaptığımız tanıtım 
çalışmalarında görüyoruz ki Yozgat’ta yeterli dere-

cede potansiyel mevcut fakat 
koordineli bir şekilde gelişimi 
sağlayacak, elde edilen ürün-
leri sanayi ham maddesi ola-
rak ekonomik sisteme dahil 
edecek bir mekanizma eksik-
liği bulunmaktadır. Yaptığımız 
çalışmalarda belirli standart-
ları taşıyan çiftçi ve hayvancı-
lıkla uğraşan kişilere 3 milyon 
Euro’ya kadar hibe sağlan-
maktadır. Üniversitemiz eği-
tim ve diğer işbirliği projeleri 
ile Kırsal Kalkınmaya yönelik 
anlamlı katkılar da buluna-

caktır.” dedi. Rektörümüz ikinci olarak Orta Anadolu 
Kalkınma Ajans uzmanları Sinan Dündar ve Zeynep 
Atademir’i ziyaret etti.  Ziyarette uzmanlar şunları 
söyledi; “Bu bölgede bulunan girişimci ve yatırım-
cılarda rastladığımız en büyük eksiklik proje yazma 
kültürü olmayışıdır. Genel itibari ile TÜBİTAK, KOS-
GEB, ilgili Bakanlıklar gibi kuruluşlar üretim ve tek-
nolojiye yönelik projelere önemli oranlarda maddi 
destek sağlamaktadır. 



Kalkınma ajansı olarak uygulanabilir projelere 
imza atmak istiyoruz. Yozgat’ın problemleri ken-
dine hastır. Sivas, Kayseri gibi illerin kalkınmaya 
yönelik önemli doneleri mevcut. Yozgat’ın yapısına 
uygun yöresel projelerin ortaya konulması 
gerekmektedir.”Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Metin Özışık ise “İşsizlik ve yoksulluk sadece 
Yozgat’ın değil Türkiye’nin en büyük problemidir. 
Yozgat il olarak pek çok imkân ve avantaja sahip 
olmasına rağmen bunları koordineli bir şekilde 
üretim sürecine katamamaktadır. İlimizin büyük 
bir çoğunluğu hayvancılıkla uğraşıyor olmasına 
rağmen eğitim eksikliği dolayısıyla maalesef verim-
li olamamaktadır. Örneğin ilimizde bir süt tesisini 
besleyecek çapta hayvancılık yapılmıyor. Oysa en 
az 15 bin hayvan kapasiteli çiftlikler oluşturulduğu 
takdirde günde 45 bin ton süt elde etme olanağı 
mevcut. Bugün yapılan sadece kendi çapında hay-
van besleyen köylülerden süt toplamasıdır. Oysa 
buna ilişkin bir alt yapı eğitim seferberliği oluştu-
rulsa ekonomik kalkınmada müthiş yol alınır. Biz 
Üniversitemizin bu konuda yapacağı tüm çalışma-
lara destek vermeye hazırız. ” dedi.

Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz; “Üniversite 
olmadığı sürece tarımda bir adım ileri gitmenin 
imkânı yoktur. Tekirdağ bu ko-
nuda almış başını yürüyor. Biz 
bünyemiz dâhilinde eğitim de ve-
rebileceğimiz bir konferans salo-
nu yaptırdık. Bu vesile ile her ay 
iki, üç köyümüzden çiftçilerimi-
zi davet ederek eğitim vermeyi 
planlıyoruz. Köylümüz, çiftçimiz 
tarım ve hayvancılık konusunda 
son derece yetersiz bilgiye sahip. 
Çiftçi geliyor mesela ürününden 
beklediği verimin çok altında bir hasat almış. Oysa 
kök çürüğü, sünepe nedir bilmiyor, ona göre tedbir 
almamış. 

Bu eğitimler sayesinde iki yıl sonunda fayda görme-
ye başlayacağız. Yozgat gibi halkının % 74’ü tarım-
la uğraşan bir memleketin sanayi bağlantılı ürün 
ortaya koyamayışı büyük eksikliktir. Devletimiz bu 
konuda kredilerle çiftçimizi destekliyor fakat geti-
rilen şartlar dolayısıyla kredi alabilme gücünden 
yoksun, esas işi çiftçilikle uğraşmak olan köylüler 
faydalanamıyor. 

Bir de tabi bu yörede ne yetişiyorsa ona uygun sa-
nayi çalışmaları yapılmalı. Yozgat’ta tekstile yöne-
lik bir endüstri kurulamaz çünkü biz burada pamuk 
yetiştirmiyoruz. Öte yandan nadas zihniyetini kal-
dırarak onun yerine hayvan yemi ekimi ya da farklı 
ürünler yapılmalıdır. Bu bilincin yaratılmasında mu-
hakkak ki Üniversitemizin desteğine ihtiyaç vardır. 
Üniversitemiz Yozgat’ta hangi tarlayı istiyorsa biz 
Üniversitenin hizmetine sunmaya hazırız. Çalışma-
larına uygun hangi bölgeyi istiyorlarsa verebiliriz.” 
şeklinde görüşlerini belirtti.

Bu gibi çalışmaların çok gü-
zel çözümler olduğunu belir-
ten Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürü Ünal Koçak; “Ben üni-
versiteyi Tokat Gaziosmanpaşa 
Üniversitesi’nde okudum. Orada 
gördüğüm şey üniversite ile Ta-
rım İl Müdürlüğü’nün kaynaşmış 
olmasıydı. Hocalardan alınan bilgi 
anında sahalarda uygulanıyordu. 
Üniversite köyün içine girmişti. 

Böylece yörenin tarım ve hayvancılığa bakış açısı 
değişti. Üniversitenin öğrenciye eğitim vermesi tek 
başına yeterli değildir. Ziraat Fakültesinde öğre-
nim görmüş bir Ziraat Mühendisi sonuçta çiftçiyle, 
köylüyle nasıl irtibat kuracağını onunla nasıl örtü-
şeceğini bilmiyor. Teorik bilgisini pratiğe geçirme 
yetisine sahip değil. Burada Üniversitemizin büyük 
bir destek olacağına ve yol açacağına inanıyorum 
diyerek düşüncelerini ifade etti.
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Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar ve Beraberindeki heyet Gedikhasanlı 
Kasabası Belediye Başkanlığınca 25 yıllığına Üniversitemize tahsis edilen 
araziyi yerinde görüp incelemek ve burada yürütülen proje hakkında 
detaylı bilgi almak üzere Gedikhasanlı Kasabası’na gitti.  

Üniversitemize Ziraat Fakültesi tarafından yürütülen proje için tahsis 
edilen alanın çevresine çit çekilmesi işi ile idari bina ve işçi lojmanını 
yaptıran Hayırsever İşadamı Bilal Şahin’in de Rektörümüze eşlik ettiği 
incelemede, proje koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Yaşar Ertürk proje ve ara-
ziye ilişkin bilgiler verdi.  Proje koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Yaşar Ertürk, 
proje için 114 dönüm arazinin 25 yıllığına Üniversitemize tahsis edildi-
ğini ve bu arazide elma, armut, kiraz ve ceviz ağaçları dikerek meyve 
üretimi yapmayı amaçladıklarını belirtti. 

Temel amaçlarının Yozgat koşullarında değişik meyve fidanları ile meyve üretimi yapılıp yapılamayacağını 
görmek olduğuna vurgu yapan Ertürk, projelerinin yerel düzeyde kalkınmaya katkısının olacağına inan-
dıklarını sözlerine ilave etti. Rektörümüz Prof. Dr. Uçar; “Biz bugün burada yürüteceğimiz “Bazı Meyve 
Çeşitlerinin Yozgat Koşullarında Adaptasyon Kabiliyetinin Belirlenmesi” isimli ve Üniversitemiz kaynağıyla 
yürütülen BAP Projesine hayat vereceğiz. Bu ve benzeri projeler ile yerel düzeyde kırsal ve tarımsal geli-
şime hizmet etmiş olacağız. Bu işbirliği ile kasaba halkı arazilerinde buğday üretimi dışında da ekonomik 
değeri yüksek tarımsal ürünler üretebileceğini görmüş olacak.” dedi.

REKTÖRÜMÜZ GEDİKHASANLI’DA İNCELEMELERDE BULUNDU
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REKTÖRÜMÜZ PROF. DR. TAMER UÇAR BOĞAZLIYAN’DA BİR 
DİZİ ZİYARET VE İNCELEMELERDE BULUNDU 

Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar bir dizi ziyaret ve incelemeler-
de bulunmak üzere Boğazlıyan’a gitti. Rektörümüz Prof. Dr. Tamer 
Uçar ilk olarak Boğazlıyan İlçe Kaymakamlığı görevine yeni başlayan 
Kaymakam Coşkun Açık’ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun 
dileklerinde bulundu. Daha sonra Belediye Başkanı Mustafa Özdal 
ile bir araya geldi. Sonrasında Boğazlıyan MYO’ya geçen Rektörü-
müz şu açıklamalarda bulundu; “Boğazlıyan İlçemizde Meslek Yük-
sekokulumuzu kurduk ve 2011-2012 eğitim öğretim yılında öğrenci 
kabul etmeye başladık. Görüşmelerimizde gerek Kaymakamımızın 
gerekse Boğazlıyan Merkez ve Belde Belediye Başkanlarının Mes-
lek Yüksekokulumuza olan tüm desteklerİ için teşekkür ediyorum.  
Görüşmelerimizde, kıymetli Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız 
Meslek Yüksekokulumuzun gelişmesi ve var olan sıkıntıların en kısa 
sürede çözümü için destek vereceklerinin sözünü verdiler. Başkanı-
mız yurt sorunu çözülünceye kadar Belediyeye ait binanın bir katı-
nın öğrencilerin barınması için tahsis edilebileceğini de söylediler. 

Boğazlıyan Belediye Başkanlığı bir arazisini Üniversitemize tahsis 
kararı almış bulunuyor. Başkanımızla beraber bu araziyi de görüp 
inceleme fırsatı bulduk. Arazi son derece bakir ve kullanışlı; ayrıca 
jeotermal kaynaklar da var, burayı değerlendirmek için de gerekli planlamaları yapmayı düşünüyoruz. 
Sonuçta öğrenciler hem Üniversitemize hem de Yozgatımıza emanettir. Onların en iyi şartlarda eğitim 
görmeleri için burada bir seferberlik başlatılmış durumda biz bundan son derece memnunuz. Bu dayanış-
manın diğer ilçelere de güzel bir örnek olmasını temenni ediyorum.” 



“Bozok Üniversitesi Yozgat’ın Dünyaya Açılan Yüzüdür”
Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Araştırma ve Uygulama Has-
tanesi Başhekimi Prof. Dr. Namık Delibaş yaptığımız söyleşide “Üniver-
sitelerin getirdiği değişim ve yenilikler doğru sonuçların ortaya çıkması-
nı sağlar.” dedi.  Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimlik görevini 
devralmasından itibaren yapılan çalışmalara ve kaydedilen gelişmelere 
de değinen Prof. Dr. Namık Delibaş, bir yıl sonunda yapılanmasını tamam-
lamış bir hastane olarak hastalarını sağlık hizmetlerinin her türlü imkan 
ve konforundan yararlandıracaklarını belirtti.

“Öncelikle Yozgatlıların  ya değişmesi ya da en azından bu değişimin olmasını istemesi gerekmektedir. 
Değişimin bir ihtiyaç olduğu düşüncesinin yerleşmesi gerekiyor. “

Yozgat’a ilişkin izlenimleriniz ve gelişimine yönelik düşünceleriniz nelerdir?

Bütün Türkiye gelişirken Yozgat geri kaldıysa , şimdiye kadar kayda değer bir gelişme yaşanmadıysa bunun 
sebebini Yozgatlıların oturup kendisinin bir düşünmesi gerekir. Yozgat’ın hem siyasi hem bürokratik an-
lamda gücünün olmasına rağmen bu gücün Yozgat’a yansımamış olmasının sebebi Yozgatlıların bu anlam-
da bir eksiklik duyup bir ihtiyaç olarak görmemesinden kaynaklanmaktadır. Öncelikle Yozgat
lıların, Yozgat’ta yaşayan halkının ya değişmesi ya da en azından bu değişimin olmasını istemesi gerek-
mektedir. Bunun öncelikle eğitimle ilgisi vardır. Değişimin bir ihtiyaç olduğu düşüncesinin yerleşmesi ge-
rekiyor. Bu noktada üniversitenin çok katkısı olacağına inanıyorum. 

Buradan gelen görev teklifini memleketim olduğu için doğdu-
ğum, büyüdüğüm topraklara bir vefa borcu düşüncesiyle za-
yıf kalmış bir şehir olmasına rağmen geri çevirmedim. Rektör 
Bey’in yakın ve sempatik tavırlarını da eklemek gerekir.  Bir 
taraftan da ümidim şu, üniversite Yozgat’ın gelişiminde en 
büyük faktör olacak. Bunu daha önce Isparta’da gördüğüm 
için söylüyorum. Isparta daha önce il olmasına rağmen küçük 
bir ilçe görünümü veren bir yerdi. Üniversitenin kurulması ile 
beraber  10 yıl içerisinde Isparta çok büyük değişim geçirdi. 
Yozgat’ın da aynı değişimi geçireceğine inanıyorum.

İnsan sürekli aynı yerde olunca eksikliklerinin farkına varmı-
yor.Üniversite personeli ve öğrencisi ile beraber Yozgat’ta da 
bir kültürel ve sosyal değişim olgusu  başlayacak ve Yozgat halkında elbette bir zihniyet değişikliğine yol 
açacaktır. Yozgat nasıl büyür, gelişir düşünmeye başlayacaklardır.  Ankara’da yaşayanların ihtiyaç duyduğu 
sosyal ve kültürel etkinliklerinde burada olmasını talep edeceklerdir. Bu zihniyet olmayınca ekonomik ya-
tırımlar tek başına yeterli olmayacaktır. 

“Her değişim iyi midir, kötü müdür tartışılabilir ama üniversitelerin getirdiği değişimler hem birey hem de 
toplum için iyi sonuçlar ortaya çıkarmaktadır.”  

Evrensel bilginin ortaya çıkarılıp aktarıldığı kurumlar olan Üniversitelerin  yerel ile entegrasyonu nasıl 
sağlanmalıdır? 

Bunu sağlayan üniversitelerin özerk olmasıdır. Üniversite kadroları oluşturulurken yerel yönetimler veya 
siyaset etkili olmamaktadır. 

6 7

YÖK ve üniversiteler kadrosunu bilimsel kriterlere uygun olarak kendisi 
belirlemektedir. Böylece bilimsel olarak bölgeye katkılarıyla üniversiteler 
şehrin dünyaya açılan yüzünü oluşturmaktadır. Bu sebeple üniversitele-
rin yerelleşmesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Dünyadan alınan bil-
giler süzülüp Yozgat’a nasıl uygulanabilir bu amaç edinilir. Sonuç itibari ile 
Bozok Üniversitesi Yozgat’ın dünyaya açılan yüzüdür.

Bir şehirde üniversite olması güzel bir şey; öte yandan bu üniversitelerin 
ülke ve dünya standartlarını yakalamış olması gerekiyor. Ama bana sora-
cak olursanız öğrencinin başka bir şehirde okuması, başka bir kültürle ta-
nışması, başka bir şehrin havasını soluması  ayrıca bir katkıdır. Burada üniversitenin yapması gereken başka 
bir şehirde eğitim almayan öğrencisini mağdur etmemektir. Zaten burada sadece Yozgatlı öğrencilerimiz 
değil farklı şehirlerden gelen öğrencilerimiz de mevcut. Böylece bir kültür karışımı ortaya çıkmaktadır. 
Buna vesile olabilecek en önemli yapılanmalardan birisi yine üniversitelerdir. Yozgat nüfusunun sosyal ak-
tivitelerden dolayı zayıf kalması ve yeniliklere karşı direnç göstermesi üniversitenin varlığı ile çözülecektir. 
Halk üniversiteyi ve  öğrencinin yalnızca tüketim potansiyeli olan bir olgu olmadığını; sosyal, kültürel ve 
ekonomik dönüşümü de sağladığını zamanla algılayarak aslında iyi bir şey olduğunu kabul edecektir. Her 
değişim iyi midir, kötü müdür tartışılabilir ama üniversitelerin getirdiği değişimler hem birey hem de top-
lum için iyi sonuçlar ortaya çıkarmaktadır.  

“Hasta, üniversite hastanesine daha kaliteli sağlık hizmeti almak için ya da sorununa başka bir yerde çö-
züm bulamadığı için geliyor. Bir bakıma hasta, gitmişken en iyisine gideyim düşüncesine sahiptir.” 

Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne ilişkin çalışmalarınızı değerlendirebilir misiniz?

Yeni kurulmuş olan hastanemizin doğal olarak eksikleri var.  Daha önceki çalışanlara teşekkür etmek lazım, 
birçok şey yapılmış. Hastanenin yataklı servislerinin hizmete girmesi için yapılması gerekenlerin birçoğu 

yapıldı. Kan merkezi ve  patoloji laboratuarı tamamen, mikro-
biyoloji laboratuarları kısmen de olsa çalışacak hale getirildi. 
Çok kısa sürede yoğun bakım ünitesini de hizmete sokaca-
ğız. Böylece hasta ameliyat edilerek tedavi sürecinin takibi 
yapılabilecek düzeye gelinmiş olacak.  Bunlar iyi gelişmeler 
olmakla beraber işimizi de giderek zorlaştırmaktadır. Geniş-
leyen kapasite ile beraber  hemşire ve diğer sağlık personeli 
sayısı yetersiz gelmeye başlayacaktır. Bize her zaman destek 
olan Rektör Bey’e teşekkür ederek bu konuda ilave destek 
isteyeceğiz. 
 

Hedefimiz, bölümlerin eksiklerini gidererek Yozgat’taki hastayı Ankara, Kayseri’ye gitme mahkumiyetin-
den kurtarmaktır. Planlarımıza göre bir yılın sonunda bunu başaracağımıza inanıyoruz. Böyle devam eder-
se bir yılın sonunda acil servisi de açmayı planlıyoruz. Böylece son aşamayı da kaydederek hastamızı her 
türlü imkan ve konfordan faydalandırmış olacağız. Hasta üniversite hastanesine daha kaliteli sağlık hizmeti 
almak için ya da sorununa başka bir yerde çözüm bulamadığı için geliyor. Bir bakıma hasta, gitmişken en 
iyisine gideyim düşüncesine sahiptir. Üniversiteden daha iyi ve kaliteli hizmet alacaklarını düşünmektedir-
ler.  Bir bakıma burası son nokta gibidir. Bu doğrudur, çünkü burası aynı zamanda eğitim yeri olduğu için 
yenilik ve değişimin kendini  gösterdiği,  vakalara ilişkin kararların uzmanın tek başına alması yerine konsey 
tarafından tartışıp danışılarak alınması söz konusudur.  

Prof. Dr. Namık Delibaş
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Üniversitemiz Senato Üyeleri Çayıralan ilçe girişin-
de cadde ve sokaklara asılmış “Çayıralan Yükse-
kokul” istiyor pankartları ile kalabalık bir topluluk 
tarafından karşılandı. Üniversitemiz Senato Üyele-
ri, İlçe Belediye Başkanı Çakmak Çetin, İşadamları 
Hayri Yıldız, Erdoğan Demir ve Süleyman Kande-
mir ile sivil toplum örgütü mensuplarının katıldığı 
öğle yemeğinde bir araya geldi. Yemek sonrası ilçe 
yöneticilerinin ilçeye meslek yüksekokulu açılması 
yönündeki talepleri dinlendi. Yap-
tırılmak istenen meslek yükseko-
kulu için ilçe yöneticileri tarafın-
dan belirlenen arsalar gezildi.

Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar 
yaptığı açıklamada; “Çayıralan 
ilçesinde olmaktan mutluyuz. 
İlçede eğitim alanında önem-
li katkıları olan işadamlarımızla 
birlikteyiz. Biz Üniversite olarak 
sadece Yozgat merkez değil ilçe-
lerinde de eğitim alanında hiz-
metler vermek niyet ve gayreti 
içindeyiz. Tabii ki ilçelerde bir 
takım çalışmalarımız var. Genel 
olarak ilçelerden meslek yük-
sekokulu kurulması için yoğun 
talepler alıyoruz. Ancak takdir 
edersiniz ki bu taleplerin eşzamanlı olarak tümünü 
karşılamamız mümkün değil. Elbette belli bir plan 
program çerçevesinde tüm ilçelerimizden gelen ta-
leplere yanıt vermeyi istiyoruz. Yönetim olarak bir 
ilçeye Meslek yüksekokulu kurma kararı alırken o 
ilçenin özellikle iş ve istihdam alanlarına, yörenin 
özelliklerine uygun olmasına dikkat ediyoruz. İlçe-
lerde meslek yüksekokullarının kurulması ile ilgili 

daha önce başlatmış olduğumuz çalışma kapsamın-
da, ilçelerde yüksekokul ya da meslek yüksekokulu 
açma kararı alırken özellikle dikkat ettiğimiz nokta 
öğrencilerimizin eğitim görürken insanca yaşama 
şartlarının oluşturulmuş olmasıdır. Burada yol, alt-
yapı hizmeti, barınma hizmetlerinden bahsediyo-
rum.  Bunların tam olarak karşılanmış olması bizim 
için temel şarttır. Burada maksadımız kriter koymak 
değil, ama yaptığımız işlerden emin olmaktır. Öğren-

cilerimizin daha rahat ve huzurlu 
ortamda eğitim görmesini garanti 
altına almak için böyle bir çalışma 
yapıyoruz. Dolayısıyla Çayıralan’da 
yapılacak olan çalışmaları hep bir-
likte Senato üyelerimizle değer-
lendireceğiz. Bizim için şu an mer-
kez kampüsümüzü güçlendirmek 
önemlidir. Sorunsuz, müreffeh bir 
merkez kampüs güçlü bir imaj ve 
marka demektir. Bu da ilçelerde 
de daha güçlü hizmet edebilme 
imkanı yaratacaktır. Elbette ilçe-
lerimizde siz değerli işadamları-
mızın katkısı olmadan, yerel di-
namiklerin derneklerin-vakıfların 
katkısı olmadan tastamam altya-
pı ve diğer hizmetlerimizi hazır 
etmeden yüksekokulların kurul-

ması mümkün değil. Şu durumda ilçelerde meslek 
yüksekokulu kurulumu Bozok Üniversitesinin gücü-
nü aşan bir durumdur. Ancak yerel dinamikler ve 
işadamlarının katkıları ile meslek yüksekokulu açıl-
ması kolaylaşacaktır. Bu anlamda sizin de bu konu-
ya bu şekilde el atmanız gerçekten takdire şayan bir 
durum, ben size tekrar teşekkür ediyorum.” dedi.

ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ ÇAYIRALAN İLÇEMİZDE TOPLANDI

Kampüsümüzü ikiye bölen Yozgat-Boğazlıyan Karayolu’nda mey-
dana gelen trafik kazası sebebiyle basın mensupları ile bir araya 
gelen Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar; "Üniversitemiz hızla geli-
şip büyüyor. Bundan büyük bir gurur duyuyorum.  Şu an üzerinde 
bulunduğumuz Yozgat-Boğazlıyan Karayolu’da Üniversitemiz Kam-
püsünü ikiye bölmektedir. Burada daha önce de olduğu gibi talihsiz 
bir kaza oldu. Bir öğrencimiz şükürler olsun ki kazayı ucuz atlattı. 

Bu yıl beşinci yaşında olan Üniversitemizin kampüs planlamasına 
baktığımızda kampüsümüzün tam ortasından geçen şehirlerarası 
yolun bu alanı ikiye böldüğünü göreceksiniz. Bugüne kadar yapıl-
mış olan fakültelerimiz yukarı kampüs olarak adlandırdığımız kı-
sımda; yolun alt kısmı da diyebileceğimiz aşağı kampüste ise spor-
tif tesislerimiz, öğrenci yurtları ve inşaatı devam eden binalarımız 
mevcuttur. Önümüzdeki yıllarda bu bölümde yeni fakülteler yeni 
birimler olacak. Şu an kampus alanında bulunan insan sayısı ikiye 
hatta üçe katlanacak. Bu da iki alan arasında inanılmaz bir araç 
ve insan trafiği demektir. Alt ya da üst geçitler çözüm gibi görü-
nebilir ancak bunun köklü bir çözüm olmadığı da aşikardır. Kam-
pus alanında öğrenci ve çalışanlarımızdan oluşan 5 bin kişilik insan 
topluluğu var. Bu insanlar kampüste yaşıyor. Kampüsümüzün tam 
ortasından geçen bu yolu iki taraf arasında özellik de yurduna gi-
den öğrencilerimiz kullanıyor. Şehirlerarası olan bu yol büyük araç-
ların trafiğine açık ve her geçen gün trafik akışı artıyor, tabiiki tra-
fik kazası riski de her geçen gün artıyor. Özellikle öğrencilerimizin 
can güvenliği büyük bir tehlikede. İnşaat Mühendisliği birinci sınıf 
öğrencimiz trafik kazasında ölümün eşiğinden döndü. Son derece 
üzüntü verici gelişmeler bunlar. Bundan birkaç ay önce 3 öğrenci-
miz daha benzer bir kaza atlatmıştı.

Öğrenci sayımızın artması ile birlikte trafik kazalarının üzülerek ar-
tacağını tahmin ediyorum. Bunları biliyoruz ve yetkililere sürekli 
olarak bunu intikal ettiriyoruz ve bir an önce önlem alınması için 
girişimlerimiz var. Fakat yaşadığımız üzüntü verici kaza olayı da ar-
tık bizim için bardağı taşıran son damla oldu. Bir an önce bu yo-
lun kampüsümüzün dışından geçirilmesi gerekiyor. Konuya ilişkin 
yapmış olduğumuz taslak çalışmalarımız da var. Ulaştırma mühen-
dislerimiz bu konuda çalışıyorlar. Fakat ilgili birimlerin bu konu-
da gerekli girişimleri başlatması gerekiyor. Burada Üniversitemizi 
aşan durumlar bulunuyor. Kampüsümüzün ortasından geçen bu 
yolu istemiyoruz. Bu durumun değişmesi için rica ediyorduk, artık 
rica etmiyoruz istirham ediyoruz. Birileri lütfen inisiyatif alsın ve 
bu yolun alternatif bir şekilde Yozgat’a bağlanmasını sağlasınlar. 
Kampüsümüzün gelişimi de buna göre şekillenebilsin. Hiçbir modern kampüste böyle bir iki parçalılık 
ve böyle aktif bir karayolu geçtiği görülmemiştir. Tek parça olan bir kampüste hem öğrencilerimiz 
hem de çalışanlarımız güven ve huzur içinde yaşasınlar istiyoruz. Son kez el birliği içinde bu soruna 
çözüm üretmek amacıyla yetkililerin bize destek vermelerini beklediğimi söylemek istiyorum.”  

REKTÖR PROF. DR. TAMER UÇAR “ÖĞRENCİLERİMİZ BİZE EMANETTİR 
ONLARIN CAN GÜVENLİĞİ BİZİM İÇİN HERŞEYDEN ÖNEMLİDİR”
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Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Patoloji Anabilim Dalı laboratuarımız 
hastalıkların teşhisine yönelik, frozen kesit işlemi (ameliyat sırasında hızlı 
patolojik inceleme), hastane içi biyopsi ve ameliyat materyallerinin ince-
lenmesi işlemlerini yürütmektedir. Bölümümüzde genel cerrahi, üroloji, 
jinekoloji, ortopedi, cildiye, göğüs hastalıkları, kulak-burun-boğaz bölümle-
rinden gelen biyopsi ve sitoloji materyaller değerlendirilmektedir. 

Laboratuarımızda gerekli altyapı çalışmalarının tamamlanmasında sona 
yaklaşılan ve otomatik makinelerde uygulanacak olan histokimyasal ve im-
munohistokimyasal özel ve ileri tanısal yöntemler de patolojik ve sitolojik 
materyallerin değerlendirilmesinde kullanılmaktadır.  Bölümümüze gelen 
tüm patolojik ve sitolojik örnekler uzman bir patolog tarafından incelenerek 
tanı almakta ve raporlanmaktadır. Hasta raporları hem bilgisayar ortamın-
da hem de ciltlenerek arşivlenmekte, yine biyopsilere ait parafin bloklar ve 
tüm lamlar arşivde süresiz olarak koruma altında tutulmaktadır. Anabilim 
dalımızın eğitim faaliyetleri arasında Sağlık Meslek Yüksekokulu’nda pato-
loji ve  histoloji derslerinin anlatılması da yer almaktadır.

PATOLOJİ LABORATUVARI ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Üniversitemiz ile Yozgat Belediyesi arasında yapılan 
protokolle Üniversitemiz Erdoğan Akdağ Kampüs ala-
nında doğalgaz ve kanalizasyon gibi temel alt yapı hiz-
metleri tamamlanan bölgelerin yollarının asfaltlanma 
çalışmalarına başlandı. 

Çalışmaları inceleyen 
Rektörümüz Prof. Dr. Ta-
mer Uçar; “Üniversitemiz 
Erdoğan Akdağ Kampüs 
alanında yıllardır eksikliği 
hissedilen alt yapı çalış-
maları devam ediyor. Kış 
mevsimindeyiz ve olası 
yağmur, kar yağışı sonrası 
yolların çamur olmama-
sı; gerek öğrencilerimizin 
gerekse personelimizin 
kampüs alanında daha 
rahat hareket edebilme-
leri için kampüs alanı-
mızdaki yolların sıcak as-
faltla kaplanması önem 
arz ediyordu.  Yollarımız 
sıcak asfalt ile kaplanıyor 
ve bu Üniversitemiz için 
bir ilktir. 

Çalışmalar tamamlandığında kampüsümüzde 2,5 ki-
lometrelik bir alan sıcak ve kalıcı asfaltla kaplanmış 
olacak. Yine yayalar için kaldırımlar da yeniden yapıla-
cak. Böylece Üniversite kampüsümüz daha bakımlı ve 

müreffeh bir görüntüye kavuşmuş olacak. Hızlı tren 
istasyonu Üniversitemiz kampüs alanının yakınların-
da kurulacak ve bölgede oluşacak  yeni yapılaşma ile 
Üniversitemiz kampüs alanı Yozgat’ın içinde bir ma-

halle haline gelecektir. Başta 
asfaltlama çalışması olmak 
üzere tüm yapılan ve yapı-
lacak alt-üst yapı hizmetle-
rinde Yozgat Belediyesine 
göstermiş olduğu destek ne-
deniyle teşekkür ediyorum.” 
dedi.

İncelemelere katılan Yoz-
gat Belediye Başkan Vekili 
Enver Çakıroğlu ise şunları 
kaydetti; “Belediyemiz ile 
Üniversitemiz arasında ya-
pılan bir protokolle kampüs 
alanımızda 39 bin metreküp 
bir alanın asfaltlanması için 
sözleşme imzaladık. Ayrıca 
2 bin 500 metrekare kilitli 
parke ve bordür çalışmamız 
da olacak.  Üniversitemizin 
diğer alt yapı hizmeti ihti-
yaçlarında da her türlü des-

teği vermeye hazırız. Gerek öğrencilerimizin gerekse 
Üniversite personelinin çamurda yürümesini isteme-
yiz, burayı en kısa zamanda tamamlayacağız. Hayırlı 
uğurlu olsun.” dedi.

KAMPÜS ALANI ASFALTLANIYOR 

Üniversitemiz Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlilerinden Bayram Bayrakçı’nın görev yeri değişikliği 
münasebetiyle veda yemeği düzenlendi.  

Polisevi’nde düzenlenen yemeğe Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. 
Hasan Yumak ve Prof. Dr. Taha Niyazi Karaca, çalışma arkadaşları, dostları ve basın mensupları iştirak 
etti. Yemekte kısa bir konuşma yapan Prof. Dr. Tamer Uçar, Öğretim Görevlisi Bayram Bayrakçı’ya Üni-
versitemize yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ederek kendilerine plaket takdim etti.

Bayrakçı, Yozgat’ta kaldığı uzun zaman zarfında kurduğu dostlukları, arkadaşlıkları unutmasının müm-
kün olamayacağını söyledi. 23 yıla nokta koymanın kolay olmadığını belirten Bayrakçı, yemek sonrasında 
katılan herkes ile tek tek vedalaştı.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ BAYRAM BAYRAKÇI’YA VEDA YEMEĞİ
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Yimpaş AVM’de sergilenen Matruşka adlı oyun öğrencileri-
mizin yoğun ilgisi ile karşılandı. Üniversitemiz Sağlık, Kültür 
ve Spor Daire Başkanlığı’nın davetlisi olarak Üniversitemize 
ve şehrimize gelen tiyatro ekibi, iki kişilik bir oyun sergiledi. 
Oyuncular, Begüm Topçu ve Cantuğ Turay göstermiş oldukları 
performansla izleyiciden büyük alkış aldı. 

Oyunu izlemeye Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar,  Rektör Yar-
dımcımız Prof. Dr. Taha Niyazi Karaca, Danışmanımız Yrd. Doç. 
Dr. Seyfullah Türkmen, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı 
Zümriye Demirel, Üniversitemiz çalışanları ve öğrencilerimiz 
katıldı. Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar gösteri sonunda 
sanatçılara çiçek vererek teşekkür etti. Kendilerini Üniversi-
temizde ve Yozgat’ta ağırlamaktan mutlu olduğunu söyleyen 
Prof. Dr. Uçar; “Yoğun 
geçen sınav haftasın-
dan çıkan öğrencileri-
miz için keyifli saatler 
yaşattınız, teşekkür 
ediyor, başarılarınızın 

devamını diliyorum.” dedi. Rektör Prof. Dr. Uçar’ın “Üniversitenin 
tek görevi eğitim değildir böyle sosyal faaliyetler de lazım ve bu-
nun arkası gelecek” sözleri öğrencilerin büyük alkışını aldı. 

ÖĞRENCİLERİMİZ “MATRUŞKA” İLE KAHKAHAYA DOYDU ÜNİVERSİTEMİZ PERSONELİ BAYRAMLAŞMA 
TÖRENİNDE BULUŞTU

Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, Üniversitemiz merkezi yemekhane ve 
kafeterya  binasında  akademik ve idari personelle bayramlaştı. Törene 
Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Hasan Yumak ve Prof. Dr. Taha Niyazi Ka-
raca, Genel Sekreter Vekili Yrd. Doç. Dr. Eyyup Ecevit ile birlikte akademik 
ve idari personel katıldı. Bayramlaşma esnasında personelimizle sohbet 
eden Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar bayramın huzur ve esenlik getir-
mesini diledi. Törenin ardından topluca öğle yemeği yendi. 

Üniversitemizin tüm fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında öğrencilerin yapmış olduğu seçim 
sonucunda belirlenen öğrenci temsilcilerinin oylarıyla Öğrenci Konseyi Başkanı ile Yönetim ve Denetim 
Kurulu üyeleri seçildi. 

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirilen seçim öncesi kısa bir konuşma yapan 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Taha Niyazi Karaca; “Bu se-
çimler demokratik teamüllerin sonucudur. Üniversitemiz 
yönetim bünyesinde öğrencilerin istek ve ihtiyaçlarının 
ifade edilmesi alınan kararlarda etkin olunması adına ki-
lit bir pozisyondur. Bu açıdan bu seçimleri iyi değerlen-
dirmelisiniz. İnşallah seçeceğiniz aday hepiniz için hayırlı 
olur.” dedi. 

Gizli oy kullanımı ve 
açık tasnif sonucunda 
Fen Edebiyat Fakültesi 

Biyoloji Bölümü öğrencisi Fatih Taştan Öğrenci Konseyi Başkanı olarak 
seçildi. Yönetim Kurulu üyeliklerine Yusuf Yozgatlı, Fethullah Ulusoy, 
Samet Şen, Kürşat Baran Teker; Denetim Kurulu üyeliklerine ise Hakan 
Dinler, Hakan Mehti ve Yasin Çiftçi seçildi.

ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİ KONSEY BAŞKANI SEÇİLDİ

EVLİLİK

Sağlık Yüksekokulumuz Araştırma Görevlilerinden Rukiye Höbek Yozgat Emniyet Müdürlüğü’nde Polis 
Memuru olarak görev yapan Gökhan Akarsu ile ve Ayşe Şener Çekerek Devlet Hastanesi’nde görev ya-
pan Dr. Muzaffer Taplak ile hayatını birleştirdi. 

Göreve Yeni Başlayan Akademik Personelimiz

1. Prof. Dr. Namık DELİBAŞ   Tıp Fakültesi
2. Yrd. Doç. Hakan BALBALOĞLU  Tıp Fakültesi 
3. Öğr. Gör. Dilek YILDIRIM   Sağlık Hizmetleri MYO 
4. Öğr. Gör. Gökalp ÇINARER  MYO
5. Arş. Gör. Sevim ÇİMKE   Sağlık Yüksekokulu
6. Uzman Şeref ÖCALIR   Müh. Mim. Fakültesi

Göreve Yeni Başlayan İdari Personelimiz

1. Dursun KİBAROĞLU   Yüksekokul Sekreteri  Turizm İşlet. ve Otelcilik Yüksekokulu
2. Erol SORUCU    Fakülte Sekreteri  İlahiyat Fakültesi
3. M. Fethullah AYDIN  Şube Müdürü  Yapı İşl. ve Tek. Daire Bşk.
4. Hacı İBİŞ     Avukat   Hukuk Müşavirliği
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