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Değerli Okurlar,

Mayıs 2011 tarihinde Bozok Üniversitesi'nin Rektörlük değişimine ilişkin seçim sonucunda Üniversitenin Hizmet 
Nöbetini Üniversitemiz Mimarlık Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tamer Uçar devraldı. Yeni bir yönetim ve 
hizmet anlayışı ile görevi teslim alan Rektör Prof. Dr. Tamer Uçar, süreci devam eden projelerin bitirilmesi ve yeni 
projelerin hayata geçirilmesine ilişkin çalışmalarına start verdi.

Bu süreçte alınan kararlardan biri de yeni dönemde Üniversitemizi en güzel şekilde yansıtacak bir dergiyi 
hayata geçirmek oldu. 2011-2012 Eğitim öğretim yılında ilk sayısı yayınlanan Bozok Bülten’in yayın macerası bu 
kararla başladı. Üniversitemizin tanıtımında söz sahibi olan Bozok Gündem Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 
Dekanlığınca hazırlanan aylık bültenle birleştirilerek “Bozok Bülten” adıyla yeni bir ruh ve anlayışla yayınlanmaya 
başlandı. İçerik yönünden tüm Üniversite birimlerinin kendi birimlerinde haberleri kaleme almaya başlamaları 
sürece eklendi. Böylece Üniversitemiz bünyesindeki tüm birimlerin katkıda bulunacağı bir alt yapı organizasyonu 
oluşturularak her birimden bir sorumlu seçildi. Demokratik bir anlayışla birimlerin belirleyip gönderdiği isimlerle 
birimlerden gelen her tür etkinlik haberi bilimsel makale de artık Bozok Bülten’de yer alabilecekti. Bir yandan da 
derginin tasarımı ve içeriği yenilendi. 

Bu vesile ile yalnızca basın bültenlerine dayalı olan haberleri değil kendi yapılanmamız içerisinde ve bir 
bütün halinde kendi tüm çalışmaları öğrencilerimiz, çalışanlarımız, şehrimiz ve ülkemizdeki diğer tüm sosyal 
paydaşlarımızla paylaşmak istedik. Bozok Bültenin ilk sayısı seçim sürecine ilişkin haberlerle renklenirken, göreve 
yeni atanan akademik ve idari kadro da yapılan röportajlar ve haberlerle kendileri tanıtma imkanı buldu. Yine her 
sayımızda bir öğretim üyemizle yaptığımız röportajlarımız en çok ilgi gören bölümümüz olmayı sürdürüyor.

Bültenin Akademik Gündem sayfalarında Üniversitemizin yapmış olduğu çeşitli akademik faaliyetler, projeler, 
bilimsel çalışmalar okuyucularla buluştu. Yayın hayatına geçtiği günden bu yana Üniversitemizin çalışma ve 
gelişimini anlatan, geleceğe yönelik hedeflerini; Bozok Üniversitesi'nin gündeminde yer alan bilimsel, kültürel, 
sosyal etkinlik ve çalışmaları; Yozgat şehri ile olan entegrasyon ve işbirliğinin detayları; geleceğe ilişkin yapılanma 
projelerinin aktarılması hedef olarak belirlenen Bozok Bülten dergisinin tüm çalışmalarında desteğini esirgemeyen 
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar'ın desteği ile bugünlere gelindi.  

İletişim, Protokol ve Enformasyon Müdürlüğü ve tüm yayın ekibi olarak istedik ki,  aynı dönemde kurulmuş olan 
diğer üniversiteler içerisinde ne denli hızlı yol almışız; bilinsin…
İstedik ki, ilk öğrencilerimizi kabul edişimizden bu yana gün be gün niceliğimiz ve niteliğimiz artmış; görülsün…

İstedik ki,  akademik ve idari çalışanlar olarak ortak bir geleceğe aynı hedef çerçevesinde kilitlenmişiz; 
duyulsun… 

İstedik ki,  dünden bugüne birlikte adım attık, bugünden yarına da beraber bu yolları yürümeye devam edeceğiz; 
omuz omuza verelim…

Bu düstur ile yayın hayatına merhaba diyen Bozok Bülten dergimiz okuyucuları ile buluştu. Üniversitemizdeki 
öğrencimizden sokaktaki vatandaşa değin kendimizi anlattık; "Bozok Üniversitesi Yozgat'ın dünyaya açılan 
yüzüdür." dedik… "Bozok Üniversitesi değişimin ve gelişimin kalesidir." dedik…  "Bozok Üniversitesi geleceğe 
uzanan bir yoldur, bu yolda bilimin meşalesini beraber tutalım." dedik…
İşte bu inanç ve anlayışla başlamış olduğumuz ve on aydır sizlerle buluştuğumuz yayınımıza yaz döneminde ara 
vereceğiz. Yeni eğitim öğretim yılında tekrar buluşuncaya kadar sağlık ve esenlikler diliyoruz. 

Saygılarımızla,
Bozok Üniversitesi
İletişim, Protokol ve Enformasyon Müdürlüğü
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Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Alpaslan Altan; “Dışa-
rıda yaşayan Çayıralanlılar olarak kalbimiz burada, hayırlı 
olsun.” dedi. 

Milletvekili Yusuf Başer: “Okulumuzun hem Çayıralan il-
çemize hem de Yozgat’ımıza hayırlar getirmesini yüce 
Allah’tan niyaz ediyorum. Üniversiteler fikirlerin özgürce 
söylendiği bilim yuvalarıdır. Bozok Üniversitemizin kurul-
muş olduğu 2006 yılından itibaren büyük bir ilerleme ve 
gelişme kaydetmiştir. Fakültelerimiz açılmaya devam edi-
yor, ilçelerimizde Yüksekokullarımız açılmaya devam edi-
yor. İnanıyorum ki Bozok Üniversitesi hem ilimize, hem 
ilçelerimize, hem de ilim dünyamıza katkılar sağlayacak ve 
ilimizin de soysal kültürel ve ekonomik anlamında kalkın-
masına katkıları devam edecektir” dedi.

Yozgat Milletvekili Dr. Ertuğrul Soysal ise “Temeli atılan 
Meslek Yüksek okulumuzun hayırlı olmasını hayırlara ve-
sile olmasını temenni ediyorum. Bu güzel eseri kazandı-
ran Eryılmaz Ailesine ve bir tuğla koyan hayırseverlerimize 
ediyorum” diye konuştu.

Yozgat Valisi Necati Şentürk’te yaptığı konuşmasında, “Eği-
tim öğretim devletin asli görevlerinden bir tanesidir. Ancak 
Devlet-Millet işbirliğinin en güzel örneklerinden bir tanesi 
hayırseverlerimiz tarafından eğitime yapılan yatırımlardır. 

Ülkemizin hedefi 2023 yılında dünya devletleri arasında ilk 
10 içerisinde olmaktır. Bunu başarabilmemiz için eğitimde 
çok daha ilerilere gitmemiz gerekmektedir. Yeni okullara, 
yeni üniversitelere ihtiyaç vardır. Bu bakımdan bugün bu-
rada temelini atacağımız okulun önemi büyüktür” dedi. 

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ise yaptığı konuşmasın-
da şunları söyledi; “Artık ülkemizde bütçe içerisinde birinci 
kalemi eğitime ayırdık ve bundan sonra da bu böyle de-
vam edecektir. Çünkü eğitime yatırım yapmazsanız, so-
nuçları kötü olur. O kötü sonuçları ortadan kaldırmak için 
yapacağınız harcamalar, eğitime yapmaktan çekindiğiniz 
harcamalardan çok fazla olur. Bunun faturasını da millet 
öder. Ama eğitime yatırım yaptığınızda ona harcadığınız 
para herkese artı bir fayda olarak döner. Artık Yozgat bir 
üniversite şehri olmuştur. 2002 yılında 3 bin olan öğrenci 
sayısı 10 bin sınırına dayandı. Bozok Üniversitesi gelişiyor, 
fakülte ve yüksek okul sayısı her geçen gün artıyor. Bugün 
de Çayıralan’da bir meslek yüksek okulu temelini atıyo-
ruz. Çayıralanın ekonomisine Çayıralanın kültürüne büyük 
katkıları olacaktır. Çayıralan da olumlu anlam da pek çok 
değişmeyi pek çok gelişmeyi burası temin edecektir. Çayı-
ralanlılar üzerine düşeni yaptı, biz de gereken tüm desteği 
vereceğiz. Yüksekokulun ilçeye yapılmasını sağlayan işa-
damlarımıza teşekkür ediyor hayırlı olsun diyorum.”
Tören temel atma ve plaket takdimi ile sona erdi.
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Çayıralan Meslek Yüksekokulu Yaptırma ve Yaşatma Der-
neği himayesinde 20 bin metrekare alana inşa edilecek, 3 
bin 500 metre kapalı alanı 12 derslikli ve içerisinde öğrenci 
yurdu, lojmanı ve spor tesislerinin bulunduğu Eryılmazlar 
Group tarafından yaptırılacak olan Çayıralan Bekir-Gülşah 
Eryılmaz Meslek Yüksekokulunun temeli düzenlenen tö-
renle atıldı. 

Törene Başbakan Yardımcısı Be-
kir Bozdağ, Yozgat Valisi Necati 
Şentürk, Yozgat Belediye Başkanı 
Yusuf Başer, Yozgat Milletvekille-
ri Yusuf Başer ve Ertuğrul Soysal, 
Anayasa Mahkemesi Başkan Ve-
kili Alpaslan Altan, Bozok Üniver-
sitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan 
Yumak, Rektör Yardımcılarımız 
Prof. Dr. Feyzullah Temurtaş ve 
Prof. Dr. Taha Niyazi Karaca,  Ge-
nel Sekreter Vekili Levent Şim-
şek, Çayıralan Kaymakamı Hatice 
Bayar Özdemir, Hayırsever İşada-
mı Hüseyin Eryılmaz, Hayırsever 
işadamı Hayri Yıldız, bazı kurum ve kuruluş yöneticileri ile 
çok sayıda vatandaşlar katıldı. 

Tören, Sorgun Belediyesi Mehteran takımı ve Ankara Ma-
mak Belediyesi Seğmenler Ekibinin gösterileri ile devam 
etti.  Törenin açılış konuşmasını Çayıralan Meslek Yükse-
kokulu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Süleyman 
Kandemir yaptı. Kandemir: “ Çayıralan’da olmayan bir şeyi 
başarıyoruz. Bu konuda bizlere destek veren Siyasi parti-

lerimize, İş Adamlarımıza, Belediye Başkanımıza, Kayma-
kamımıza, bizi yalnız bırakmayan Üniversitemizin Sena-
tosuna, Rektörümüze bu ilçemize bu şansı verdikleri için 
teşekkür ediyorum. Binanın yapımını üstelenen hayırsever 
işadamı Hüseyin Eryılmaz ise hayırlı bir işe vesile oldukları 
için memnuniyetini belirtti. Hukuk Fakültesi yaptırmak is-
tediklerini sözlerine ilave etti. 

Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Yu-
mak, yaptığı konuşmasında şunla-
rı söyledi. Yatırımlarımız öncelikli 
olarak merkezi kampüsümüzü ta-
mamlamaya yönelik olmakla be-
raber ilçelerimizin talepleri üzeri-
ne meslek yüksekokullarımızı da 
açmaya devam ediyoruz. Ancak 
yönetim olarak hep belirttiğimiz 
üzere öğrencilerimizin ve burada 
eğitim verecek akademisyenleri-
mizin ihtiyaçlarını tam anlamıyla 
karşılayan alt yapının hazırlandığı 
ilçelerde bu hizmeti vermek te-
mel hedefimizdir. Bugün Çayıra-

lan İlçemizde açılması planlanan meslek yüksekokulumu-
zun temeli atıyoruz. Sevgili Çayıralanlıların öğrencilerimiz 
için dört dörtlük bir kampus alanı yaratacaklarına tüm kal-
bimle inanıyorum. Buraya İnşa edilecek Yüksekokul 20 bin 
metrekare alana sahip, 3 bin 250 metrekare kapalı alanı 
12 derslikli ve içerisinde öğrenci yurdu ve lojmanı ve spor 
tesisleri bulunuyor. Yüksekokulumuzun Hayırlı uğurlu ol-
masını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum dedi. 

ÇAYIRALAN BEKİR - GÜLŞAH ERYILMAZ MESLEK 
YÜKSEKOKULU’NUN TEMELİ DÜZENLENEN TÖRENLE ATILDI 
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“ERMENİ MESELESİ VE GERÇEKLER” KONFERANSLA ANLATILDI

Üniversitemiz Türk Dünyası ve Kültür Kulübü tarafından 
organize edilen "Ermeni Meselesi ve Gerçekler" konulu 
konferans Fen Edebiyat Fakültesi Konferans salonunda 
gerçekleştirildi. Prof. Dr. Türkkaya Ataöv’ün konuşmacı ola-
rak katıldığı konferansa Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, 
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Taha Niyazi Karaca, Prof. Dr. 
Feyzullah Temurtaş, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Şeref Okuducu, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep 
Şahingöz, Akdağmadeni Mes-
lek Yüksekokulu Müdürü Yrd. 
Doç. Dr. Orhan Er, Rektör Da-
nışmanı Yrd. Doç. Dr. Seyfullah 
Türkmen öğretim elemanları 
ve çok sayıda öğrenci katıldı. 

Konferansın açılış konuşması-
nı yapan Rektörümüz Prof. Dr. 
Tamer Uçar, şunları söyledi; 
“Üniversitemiz Türk Dünyası 
ve Kültür Kulübünün hazırladı-
ğı konferansa katılan Prof. Dr 
Türkkaya Ataöz bizleri şeref-
lendirdiler, onur verdiler. Son 
yıllarda önem kazanan Ermeni 
Meselesi ve Gerçekler konusunda bizleri bilgilendirecek-
ler. Konusunda uzman olan kıymetli hocamızın bildiğim 
kadarıyla bu konuyla ilgili 78 adet kitabı var. Kendisine bizi 
dünyaya tanıttığı  hem de gerçekleri bütün insanlığın bil-
mesine vesile olduğu için müteşekkiriz. Ülkemiz büyük bir 
gelişme içinde. Türkiye dünyada söz sahibi bölgesel bir güç 
haline geldi. En büyük ikinci ekonomi. Türkiye büyük güç 
tabi bunu çekemeyenler de var. İdeolojik bir şekilde ülke-
mizin gelişmesini engellemek için ellerinden ne geliyorsa 
yapıyorlar. Ermeni meselesi de ideolojik anlamda ülkemizi 
istemeyenler tarafından kullanılan bir araçtır. Ermesi me-
selesi ile ilgili bu tartışmaların pek çoğu ideolojiktir. Gerçek-
ler çarpıtılıyor. İşin uzmanları tarihçiler siyasal bilimcilerin 

çalışmalarına ve böyle bir şey olmadığının  ispatlanma-
sına rağmen hala dillendiriliyor. Aradan 100 yıl geçmiş 
olmasına rağmen bunun konuşuluyor olması bu mesele-
nin ne kadar ideolojik olduğunun en açık göstergesidir.”

Konferansa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Türkkaya 
Ataöv ise yapmış olduğu sunumda şunları söyledi; ”Erme-
ni meselesi ve gerçekleri konusu çok geniş bir konudur. 

Bu konuda basılmış olan 80 
kitabım bulunuyor yalnız bun-
lardan sadece 4 adeti Türkçe, 
geri kalanı yabancı dillerde-
dir. Bugüne kadar açıklanma-
mış olan bir konu üzerinde 
özellikle duracağım bu da 
misyonerlerin bu meselede-
ki rolleridir. Bu son yaptığım 
araştırmadır. Ermeni olayla-
rı Ermenilerin 1980’li yılarda 
gerek Amerikan Protestan 
misyonerler tarafından gerek-
se Fransız Katolik misyonerler 
tarafından kışkırtılmaları ile 

başlamıştır. Ermeniler kan dök-
müşlerdir. Bunu yaptıklarını kanıtlayan kendi itirafları 
vardır. Konuya ilişkin kendilerinin yazdıkları kitaplar ma-
kaleler bulunmaktadır. 1924 ve 1926 yıllarında çıkan iki 
tane Ermeni-Amerika yayını var. Bu kaynaklarda 200 bin 
kişilik ordu kurduklarından bahsediyorlar. Bu kaynaklar-
da top kullandıklarını gösteren fotoğraflar bulunuyor. Eli-
mizde bu gerçekler varken Ermenilerin hiçbir Türk’ü veya 
Müslümanı öldürmedikleri iddiası doğru değildir. Türkleri 
gaddar ve saldırgan olarak göstererek, bir toplumu yok et-
mek istediklerini iddia etmek yanlıştır. Bu hem trajik bir 
olaydır hem de komiktir.”Konferans sonunda Rektörümüz 
Prof. Dr. Tamer Uçar konferansa katılımlarından dolayı 
Prof. Dr. Türkkaya Ataöv’e teşekkür plaketi takdim etti.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Bozok Bilim Çalıştayı Üniver-
sitemiz Merkez Kütüphanesi Toplantı Salonu’nda yapılan 
açılış töreni ile başladı. Çalıştaya Rektörümüz Prof. Dr. Ta-
mer Uçar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Feyzullah Temurtaş 
ve Prof. Dr. Hasan Yumak, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Şaban Güçlü, Fen Edebiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Şeref Okuducu, Yoz-
gat İl Milli Eğitim Müdürü Saim Kuş, 
Yozgat İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürü Ünal Koçak, Yozgat İl Der-
nekler Müdürü Hakkı Yurtlu, ve öğ-
retim elamanları katıldı. 

Bozok Bilim Çalıştayı Genel Koor-
dinatörü Doç. Dr. Mustafa Böyü-
kata yaptığı açılış konuşmasında; 
“Türkiye’de bilimsel çalışmalara yö-
nelik birçok toplantı yapılıyor. Bilim-
sel çalışmalar Üniversitelerin olmazsa olmazlarındandır. 
Dolayısıyla her araştırmacının kendi alanı ile ilgili çeşitli 
sempozyum, konferans düzenlemesi doğal olarak bekle-
nen bir iştir. Bu yıl çekirdek fiziğinden moleküler sistem-
lere kadar Nano boyuttaki atom ve molekül sistemlerinin 

hesaplamaları ile ilgili seminerler olacak.dedi. 
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar da yaptığı konuşmada 
şunlara değindi; “Üniversitemizde bir yandan sosyal kültü-
rel ve sportif faaliyetler yapılırken öte yandan da bilimsel 
bilginin yaygınlaştırılması anlamında çok sayıda  etkinlik 

yapılmaya başlandı. Üniversitemizin 
kurulduğu tarih olan 2006 yılından 
sonra ve özellikle son birkaç yıl içer-
sinde gerçek bir üniversite olma yo-
lunda emin adımlarla ilerlediğimizi 
söyleyebiliriz. Üniversiteler aynı za-
manda evrensel anlamda bilim ya-
pılan yerler olduğu için bu manada 
da çok sayıda proje, yayın, çalıştay, 
sempozyum düzenleniyor. Bunlar 
artarak devam edecek. Bu tür orga-
nizasyonlardan büyük memnuniyet 
duyuyoruz. Emeği geçen arkadaşla-

ra teşekkür ediyorum.”  Çalıştay TOBB Ekonomi ve Tekno-
loji Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühen-
disliği - Bölüm Başkanı Prof. Dr. Turgut Baştuğ’un sunumu 
ile başladı. Çalıştay üç gün devam etti.

ÜÇÜNCÜ BOZOK BİLİM ÇALIŞTAYI BAŞLADI  

Üniversitemiz Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma 
Merkezi  (BOSUYAM) tarafından organize edilen ISO 
9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, Temel ve Doküman-
tasyon ve ISO 19011 Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri, 
İç Tetkikçi Eğitimi Programı'na ilişkin iki gün sürecek olan 
kurs programı Mimarlık Mühendislik Fakültesi Konfer-
ans Salonu'nda gerçekleştirildi. Seminer açılışına Rek-
törümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, Rektör Yardımcımız Prof. 
Dr. Feyzullah Temurtaş, Mimarlık Mühendislik Fakül-
tesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Uğur Temiz, BOSUYAM 
Müdürü Doç. Dr. Yüksel Taşdemir, öğretim üyeleri ve 
kursiyer öğrenciler katıldı. Eğitim programına katılan 
kursiyer öğrencilere eğitim sonunda sertifika verildi.

BOSUYAM SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR  



1 Mayıs İşçi Bayramı münasebetiyle Erdoğan Akdağ 
Kampüs alanında bir araya gelen Üniversitemiz çalışanları 
“1 Mayıs Yağız Emek Ormanı”nın ilk ağaçlarını dikti. 
Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. 
Orhan Er’in katkıları ile temin edilen ağaçlar Erdoğan Akdağ 
Kampüsüne emekçilerin bayramı olan bu özel günde el ve 
gönül birliği ile dikildi. Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar 
başkanlığında bir araya gelen ekipte Rektör Yardımcımız 
Prof. Dr. Feyzullah Temurtaş, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Ahmet Bedir, Genel Sekreter Vekili Levent Şimşek, Yrd. 
Doç. Dr. Tanzer Eryılmaz, Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu 
Müdürü Yrd. Doç. Dr. Orhan Er, Genel Sekreter Yardımcısı 
Vekili  Talip Alparslan, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 
Sekreteri Mehmet Özbayram, Üniversitemiz Çevre ve Yeşil 
Alan Koordinatörü Özcan Şahin ve ekibi de bulundu. Renkli 
ve keyifli görüntülere sahne olan ağaç dikim töreninde bir 
açıklama yapan Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar; “1 Mayıs 

gibi anlamlı bir günde biz de birlik ve beraberliğimizin en 
güzel örneklerinden olan imece usulü ile kampüsümüzü 
daha yeşil ve yaşanır bir alan haline getirmek üzere bir araya 
geldik. Adını Bozok Yaylasının Yağız ve Yiğit Evlatlarından 
alan “1 Mayıs Yağız Emek Ormanı”nın ilk ağaçlarını bugün 
dikiyoruz. Hükümetimizin de önemseyerek resmi tatil 
ilan ettiği ve tüm dünyada işçilerin bayramı olan bu güzel 
günde fikir işçileri olan bizler de bayramımızı yakarak, 
yıkarak ve taşkınlık yaparak değil ağaç dikerek kutluyoruz.
Senin de dikili bir ağacın olsun bilinciyle yaptığımız bu 
etkinliğe emeklerini esirgemeyerek katkıda bulunan tüm 
arkadaşlarıma teşekkür ediyor ve örnek olmasını temenni 
ediyorum. Bugün ağaçlarını dikmiş olduğumuz ve adını 
etkinliğin sembol ismi Genel Sekreter Yardımcımızın oğlu 
Yağız Alparslan’dan alan ormanın devamının geleceğini 
de söyleyerek, bu vesile ile tüm emekçilerin 1 Mayıs İşçi 
Bayramını kutluyorum.” Dedi.
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1 MAYIS YAĞIZ EMEK ORMANI AĞAÇ DİKİMİ ÜNİVERSİTEMİZ 
PERSONELİNİN KATILIMIYLA YAPILDI 

Yurt genelinde her yıl 6 Mayıs günü kutlanmakta olan ve 
halk arasında baharın başlangıç günü olarak kabul edilen 
Hıdırellez Bahar Bayramı Üniversitemizde de coşku ile 
kutlandı.  Etkinlikler bu yıl Akdağmadeni ilçesinde yapıldı. 
Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen 
etkinlik ilçenin Kadıpınarı piknik alanı mevkiinde gerçek-
leştirildi.  Pikniğe akademik ve idari personel ile çok sayıda 
öğrenci katıldı. 

Programın açılış konuşmasını yapan Rektörümüz Prof. Dr. 
Tamer Uçar, Üniversitemizde sosyal ve kültürel etkinliklere 
önem veriyoruz ve bundan da gurur duyuyoruz. Öğrenci-
lerimiz öğretim elamanlarımız hep birlikte kaynaşma içeri-
sindeyiz. Bugün de 6 Mayıs Hıdrellez Bayramını kutlamak 
için bir araya geldik geçmiş yıllarda bu etkinlikleri Yozgat’ta 
yapıyorduk ama bugün ilk defa Akdağmadeni ilçemizde 
böyle bir etkinlik yapıyoruz. Üniversitemiz elbette ki büyü-

yor, ilçelerimizdeki Meslek Yüksekokullarımız da gelişiyor. 
Dünyanın neresine giderseniz gidin kıştan sonra baharı 
karşılamak, karanlıktan aydınlığa çıkmak veya kıştan yaza 
geçmek güneşi görmek insanlara mutluluk veren bu mut-
luluğun bir ifadesi olarak değişik toplumlarda, dinlerde 
veya etnik gruplarda milletlerde bu tür etkinlikler yapılı-
yor. Nevruz, Hıdırellez gibi bayramlar da bize özgü kültürel 
değerlerdir. Bu geleneği yaşatmak için bu tür etkinlikleri 
yapıyoruz. Üniversite olarak hem kendi örencilerimiz, per-
sonelimiz hem de halkla kaynaşma adına bugün buraya 
geldik. Birlik ve beraberlik içinde baharın gelişini kutlaya-
cağız. Herkesin Hıdırellez Bahar Bayramını kutluyorum.” 
dedi. Sağanak yağışa rağmen öğrenci ve personel tara-
fından çekilen halaylar ve oyunlarla devam etti. Hıdrellez 
Bahar Bayramı nedeniyle katılımcılara gözleme ve döner 
ikram edildi. 

ÜNİVERSİTEMİZDE HIDIRELLEZ BAHAR BAYRAMI 
COŞKU İLE KUTLANDI 

MESLEK YÜKSEKOKULU MEZUNLARI BULUŞTU  

Meslek Yüksekokulu 1. Mezunlar buluşması renkli görüntülere sahne oldu. Meslek Yüksekokulu’nun bahçesinde ger-
çekleşen pilav gününde eski ve yeni mezunlar ve öğretim elemanları bir araya geldi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen 
mezunlar hem eski günleri yadetti hem de Bozok Üniversitesi’nin bugün gelmiş olduğu son durumu görme imkanı bul-
du. Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarından Abdullah Doğan önderliğinde gerçekleştirilen organizasyona Bozok 
Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı da destek verdi. Canlı müzik eşliğinde gönüllerince eğlenen mezunlar 
Meslek Yüksekokulu kampus alanında gezerek eski günleri yad ettiler. Pilav ve tatlı ikram edilen mezunlar Üniversitemiz 
Erdoğan Akdağ Kampüs alanını da gezme imkanı buldu. Sonrasında şehir turuna katılan mezunlar Çamlık Milli Parkında 
yürüyüş yaptı. Akşam yemeği ile sona eren etkinlik mezunların bir araya gelerek coşkuyla kutladıkları bir şölene dönüştü. 

HEMŞİRELİK HAFTASI KUTLANDI 
Üniversitemiz Sağlık Yüksekokulu, Yozgat Devlet Hastanesi ve 
Yozgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi tarafından Hemşirelik Haf-
tası münasebetiyle ortaklaşa bir program düzenlendi. Açılış 
konuşmaları ile başlayan panelde, Hemşirelik eğitimi ve mes-
leğinin icrasında ortaya çıkan sıkıntılar, daha etkin, verimli ve 
güler yüzlü bir sağlık hizmeti verilmesi için yapılabileceklere 
değinen Sağlık Yüksekokulu Müdürü Sevinç Polat; “Gerekli 
ortam sağlandığında öğrencilerimiz teorikle uygulamayı bir-
leştirerek, problem çözme becerilerini geliştirmektedir.” dedi. 
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar ise yaptığı konuşmasında; 
“Bizler, öğrencilerimizin tam donanımlı olarak yetişmesi için 
elimizden geleni yapıyoruz. Düzenlenen seminerlerle de ör-
gün eğitim dışında mesleki anlamda öğrencilerimizin gelişi-
mine katkı sağlandığı inancındayım. Mesleğini icra eden tüm 
hemşirelerimizin Hemşirelik Haftası’nı tebrik eder, etkinliklerde katkısı ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.” 
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Üniversitemiz 5.  Bahar Şenliği öğrenci, öğretim elemanla-
rı, Yozgat protolü ve Yozgat halkının geniş katılımı ile coş-
kuyla geçti. Dört gün devam eden şenliklerde çok sayıda 
sosyal ve kültürel etkinlik öğrenci, öğretim elemanları ve 
halka açık olarak sergilendi. Şenliklerde Üniversitemiz öğ-
renci gruplarının konserleri, film ve tiyatro gösterileri, ser-
giler, şenlik alanına kurulan lunapark ve çok sayıda stant 
ile geniş bir katılıma ev sahipliği yaptı. Şenlikler Cumhuri-
yet Meydanı’nda yakılan şenlik meşalesi ile başladı; Spor 
Şenliklerinde dereceye giren sporcu ve takımlara ödülleri-
nin verildiği törenle devam etti. Akşam Üniversitemiz Halk 
Müziği Korosu’nun konseri ilgi gördü. 

Beşinci Bahar Şenliklerinin ikinci gününde Yerköy Adalet 
Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından hazırlanan 
“Yerköylü Ramo ve Culyet” adlı tiyatro oyunu büyük be-

ğeni topladı. Yerköy Adalet Meslek Yüksek Okulu öğren-
cilerinin skeçler ve kısa filmler olarak kombine ettiği tiyat-
ro oyunu iki saat sürdü. İzleyicilerin keyifli vakit geçirdiği 
oyun büyük beğeni topladı. İkinci günün güzel etkinlikle-
rinden biri de Üniversitemiz Fotoğraf ve Sinema Topluluğu 
tarafından Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda 
Kısa Film Gösterimi oldu. Öğrencilerin ilgiyle takip ettiği 
Kısa Film Gösterimi’nde; Fotoğraf ve Sinema Topluluğu 
öğrencilerinin hazırladığı “Duy Beni” filmi ile birlikte; Ay-
nalarla Zaman, 10 Dakika, Asosyal Asım, 16:9 Eylül adında, 
süreleri 10 ila 5 dakika arasında değişen 5 kısa film izleyici-
siyle buluştu. İkinci gün coşkusu KIRAÇ konseri ile devam 
etti. KIRAÇ hayranlarının Erdoğan Akdağ Kampüs alanınını 
doldurduğu konser keyifli anlara sahne oldu. Ünlü sanatçı 
sahneye çıktığında coşkulu kalabalığın heyecanı da görül-
meye değerdi. 

BAHAR ŞENLİKLERİ COŞKUYLA GEÇTİ 
Üniversitemiz Bahar Şenliklerinin üçüncü günü Türkü 
şöleni ile devam etti. Âşıkların Aşık Atışması ile başlayan 
program yöresel türkülerin söylenmesi ile devam etti. Tür-
kü şöleni daha sonra Üniversitemiz öğrencilerinin katıldığı 
Türk Halk Müziği Solo Müzik Yarışması ile sürdü. Şenlikler 
İl Kültür Müdürlüğü Salonu’nda Bozok Üniversitesi Tiyatro 
topluluğunun “Bir Sen Eksiktin” adlı oyunu ile devam etti. 
Üçüncü gün Türk Halk Müziği sanatçısı Mustafa Tatlıtürk 
tarafından verilen konser ile son buldu. Ankara havaların-
dan Karadeniz türkülerine kadar değişik yörelere ait Halk 
müziği eserleriyle konsere gelenler gönüllerince eğlendi

Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tara-
fından 8-11 Mayıs 2012 tarihleri arasında organize edilen 
5.  Bahar Şenliği renkli görüntüler eşliğinde sona erdi.  
Sosyal, kültürel etkinliklerin yoğun bir şekilde yapıldığı 
şenliğin kapanışı pop müziğin sevilen sanatçısı Atiye’nin 
konseri oldu. Sadece Üniversitemiz öğrencilerinin değil 
tüm Yozgat halkının davetli olduğu Bahar Şenliklerimiz 

üniversite-halk kaynaşmasının en iyi örneklerinden biri 
oldu. 

Bahar Şenliklerini değerlendiren Rektörümüz Prof. Dr. Ta-
mer Uçar şunları söyledi; “Bu yıl çok sayıda etkinliğe ev sa-
hipliği yaptık. Yozgat halkı ve öğrencilerimiz hep beraber 
düzenlenen konserlerde gönül gönüle eğlendiler. 

Öğrencilerimizin de yoğun bir ders döneminin ardından 
keyifle yazı karşılamalarına katkıda bulunduk. Bundan bü-
yük bir memnuniyet duyduğumu belirtmek isterim. Önü-
müzdeki yıllarda çok daha renkli ve güzel organizasyon-
larla hem öğrencilerimiz hem de Yozgat için Şenliklerimizi 
organize edeceğiz. Bu tip organizasyonlar Üniversitelerin 
kültürel dönüşüme ve gelişime katkı sağladıkları önemli 
unsurlardır. Başta organizasyona emeği geçen tüm çalı-
şanlarımıza ve zaman ayırıp gelen misafirlerimize teşek-
kür ediyorum.” 
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Yenifakılı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu temel atma törenine 
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk 
Çelik, Yozgat Valisi Necati Şentürk, AK Parti Yozgat Milletvekilleri Ertuğrul 
Soysal, Yusuf Başer, İl Jandarma Alay Komutanı  Albay Recep Yalçınkaya, 
Yozgat Belediye Başkanı Yusuf Başer, Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, 
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Yumak, Prof. Dr. Feyzullah Temurtaş, 
Genel Sekreter Vekili Levent Şimşek, İlçe kaymakam ve Belediye başkanları, 
daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşının okunması ile başlayan tören Sorgun Mehteran takımının gösterisi 
ile devam etti. 

Törende açılış konuşmasını yapan Yenifakılı Eğitimi Destekleme Dernek 
Başkanı Mustafa Karacabay; “5 bin 348 metrekare kapalı alana sahip, 
içerisinde öğrenci yurdu ve lojmanı bulunan, Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulunun anahtar teslimi yaparak Üniversitemize teslim edeceğiz. 
Okulumuz ilçemize hayırlı olsun.” dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar Üniversitemizdeki alt ve üstyapı 
yatırımlarından, hayata geçirilen ve planlanan projelerden bahsettiği 
konuşmasında; “Marka Üniversite olabilmek için güzel bir kampus alanı 
olmazsa olmazlardandır. Bu noktada Üniversitemizi tam ortadan ikiye 
bölen şehirlerarası yolun kampus alanı dışına deplase edilmesi halinde 
kampüsümüzü ODTÜ gibi bir kampus haline getirmek de bizim boynumuzun 
borcu olacaktır. Böylesine mübarek bir günde Yenifakılı İlçemizde açılması 
planlanan sağlık hizmetleri meslek yüksekokulumuzun temelini atıyoruz. 
Sevgili Yenifakılıların; öğrencilerimiz ve çalışanlarımızın her türlü ihtiyacını 
karşılayabilecek, dört dörtlük ve eksiksiz bir yüksek okul kampus alanı inşa 
edeceklerine tüm kalbimle inanıyorum. Son olarak tüm bu çalışmalarımızda 
bize inanan, güvenen, desteğini hiçbir zaman esirgemeyen ve emeği geçen 
herkese ayrı ayrı şükranlarımı iletmeyi bir borç biliyor, hepinize saygılar 
sunuyorum.” dedi.

YENİFAKILI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK 
OKULU’NUN TEMELİ ATILDI

Daha sonra konuşan AK Parti Yozgat Milletvekilleri Ertuğrul Soysal ve 
Yusuf Başer, yapılan meslek yüksek okulunun Yenifakılı ve Yozgat’a 
hayırlı uğurlu olmasını diledi. Yozgat Valisi Necati Şentürk de yaptığı 
konuşmada Yenifakılı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunun 
yapılmasında katkı sağlayan işadamlarına teşekkür etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik de yaptığı konuşmada; 
“Türkiye’nin işsizlikteki problemi işsizlik değil, mesleksizliktir. Meslek 
sorununu çözemediğimiz için sıkıntılar yaşıyoruz. Başbakanımızın 
talimatıyla günde 20 lira vererek, 25 günde 500 lira ücret veriyoruz, 
gel bir meslek öğren meslek sahibi ol diyoruz. Meslek sahibi olacaksın, 
bir işi doğru yapacaksın, her işi yapan değil, bir işi doğru yapan, bir 
işi doğru yapana ihtiyacımız var. İşte bu okullar bunun için kuruluyor. 
İnşallah buradan yetişecek olan gençlerimiz bütün vatandaşlarımıza 
daha nitelikli sağlık hizmetleri sunacaktır.” diye konuştu.

Son olarak konuşan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, yapılan 
yüksek okulda çok kişinin katkısı olduğunu ve devlet millet ele ele 
olarak önemli bir hizmetin yolunu açtıklarını belirterek; “Yenifakılı 
Meslek Yüksek Okulunun yanında olduğumuzu, bu güzel hizmetin 
devamını tamamlanmasını takip ettiğimizi göstermek adına hem de 
bu işe emek veren arkadaşlarımızla birlikte olmak adına buradayız. 
Başta dernek başkanı Mustafa Karacabay olmak üzere bu işe katkı 
sağlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi. Konuşmaların ardından 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun temeli atıldı.
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Yozgat Valiliği tarafından bu yıl ikincisi 30 Mayıs - 3 Haziran 
2012 tarihleri arasında Ankara Atatürk Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirilecek olan ve Yozgat’ın tarihi, kültürel zengin-
liklerini, doğal güzelliklerini, jeotermal ve turizm imkanları-
nı, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak amacıyla düzen-
lenen Yozgat Tanıtım Günleri etkinliklerinin açılışı görkemli 
bir törenle yapıldı. Törene, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 
Adalet Bakanı Sadullah Ergin, AK Parti Yozgat milletvekilleri 
Yusuf Başer ve Ertuğrul Soysal, Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Melih Gökçek, Yozgat Valisi Necati Şentürk, Yozgat 
Belediye Başkanı Yusuf Başer, Rektörümüz Prof. Dr. Tamer 
Uçar, Ankara’da görev yapan Yozgatlı bürokratlar, ilçe kay-
makam  ve belediye başkanları, Yozgatlı işadamları, Yozgat-
lı Dernekler Federasyonu yetkilileri, sivil toplum kuruluşu 
temsilcileri, Ankara’da yaşayan hemşehrilerimiz ve çok sa-
yıda vatandaş katıldı.

“Yozgat Tanıtım Günleri”  Yozgat Valiliği Bozok Mehteran 
takımının gösterisiyle başladı. Protokol konuşmalarının ar-
dından Yozgat tanıtım günleri etkinliklerinin açılışı gerçek-

leştirildi. Açılış sonrası ise standlar gezildi. Yozgat Tanıtım 
Günlerinde Üniversitemizi tanıtıcı broşür, katalog ve ben-
zeri tanıtım materyallerinin bulunduğu standımız yoğun 
ilgi gördü. Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, Üniversitemiz 
standını ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamasında şunla-
rı söyledi.  Üniversitemiz, Yozgat için olmazsa olmazların-
dan bir kuruluş,  dolayısıyla biz Üniversitemizi ve Yozgat’ı 
tanıtmak için her türlü fırsatı değerlendirmek istiyoruz. 

Geçen yılda birincisi yapılan Yozgat tanıtım günlerinde 
Üniversite olarak yer almıştık. Bu yıl ikincisi yapılıyor daha 
güzel bir şekilde hem Üniversitemizi hem de Üniversitemi-
zin tüm birimlerinde yapılan faaliyetleri tanıtmak amacıyla 
standımızda yer almış durumdayız. Yozgat tanıtım günleri-
ni düzenleyen ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum 
dedi. Aynı gün açılışı gerçekleştirilen Hatay tanıtım günleri 
etkinliklerine de katılan Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, 
Hatay Valisi Celalettin Lekesiz ile bir araya gelerek bir süre 
sohbet etti. Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, Hatay Mus-
tafa Kemal Üniversitesi standını da gezdi. 

ANKARA’DA “YOZGAT TANITIM GÜNLERİ” DÜZENLENEN 
ETKİNLİKLERLE BAŞLADI

BURSA YOZGATLILAR DERNEĞİ’NDEN REKTÖRÜMÜZ 
PROF. DR. TAMER UÇAR’A ZİYARET 

AK Parti Bursa Milletvekili hemşehrimiz  
Mustafa Kemal Şerbetçioğlu Yozgat Bele-
diye Başkanı Yusuf Başer, Bursa Yozgatlılar 
Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ah-
met Aslan ve dernek üyeleri, Rektörümüz 
Prof. Dr. Tamer Uçar’ı makamında ziyaret 
etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyetini 
dile getiren Rektörümüz Prof. Dr. Tamer 
Uçar; “Üniversitemiz hızlı bir gelişim süreci 
içerisine girdi. Gerek fiziki alt yapı gerek aka-
demik ve idari kadro, gerekse öğrenci sayısı 
bakımında büyüyerek gelişiyoruz. Amacımız 
Üniversitemizi bulunduğu yerden daha ile-
riye getirmek ve Türkiye’de saygın ve tercih 
edilen Üniversiteler arasında yer almasını 
sağlamaktır.” dedi. 

Ziyarette konuşan Ak Parti Bursa Milletvekili hemşehrimiz Mustafa Kemal Şerbetçioğlu Yozgat’ta olmaktan mutluluk 
duyduğunu ifade ederek; “Bursa ve Yozgat arasındaki kardeşlik, sosyal, kültürel ve ekonomik iş birliğini geliştirip pe-
kiştirmek için memleketimize gelerek bir dizi ziyaret programı gerçekleştiriyoruz.  Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar 
yönetimindeki Bozok Üniversitesi’ni yakından takip ediyoruz. Üniversitemiz 2006 yılında kurulmasına rağmen hızlı bir 
gelişim süreci içerisine girdi. Üniversitemizin gelişip büyümesi Yozgat’ın sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda geliş-
mesine vesile olacaktır” dedi. Bursa Yozgatlılar Derneği Başkanı Ahmet Aslan ise, Bursa’da 100 bin Yozgatlının bulun-
duğunu ifade ederek; “Hemşehrilerimizle aynı çatı altında toplanarak  dernek faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bugün de 
Rektörümüzü makamında ziyaret ederek Üniversitemizin son durumu hakkında bilgiler aldık. Üniversitemizin gelişimi 
gurbette yaşayan Yozgatlıları mutlu ediyor.” dedi.
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REKTÖRÜMÜZ “TAKIM OYUNU”NA KATILDI
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar geçtiğimiz 
hafta Cuma günü TRT Anadolu televizyon 
kanalında canlı olarak yayınlanan “Takım 
Oyunu” adlı programa konuk oldu. Üniver-
sitemizin kampus alanı ve sosyal faaliyetle-
rinin VTR kaydı ile görsel olarak da tanıtıldığı 
program 16.30-17.30 saatlerinde canlı ola-
rak yayınlandı. Güncel konuların işlendiği 
programda her hafta bir sektörden konuk 
ağırlanan programda Rektörümüz Prof. Dr. 
Tamer Uçar tüm yönleri ile Üniversitemizi 
tanıtma imkanı buldu

Bozok Üniversitesinin kuruluşundan itiba-
ren tarihsel gelişiminden bahisle başlayan 
Prof. Dr. Uçar, Üniversitemizin bugünü, sa-
yısal veriler, altyapı yatırımları, plan ve projeler hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. Rektör Prof. Dr. Uçar program sonunda 
sunucu Çetin Altan ve program müdür yardımcısı Didem Sarı’ya Üniversitemiz logolu tabaklardan hediye etti.



Geçtiğimiz günlerde Nükleer Tıp Merkezi, Denge Bozuk-
lukları Testi Ünitesi, Solunum Testi Cihazı, Mikro Biyoloji 
Laboratuarı, Bilgisayarlı Tomografik Anjiyografi Ünitesi 
ve Nöroloji Polikliniğini hastaların hizmetine açan hasta-
nemizde şimdide  ikinci dahiliye polikliniği açılarak hasta 
kabulüne başlandı. Hizmete açılan ikinci Dahiliye Poliklini-
ğinde incelemelerde Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar’a, 
Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi ve Tıp Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Namık Delibaş, Başhekim Yardımcıla-
rı Yrd. Doç. Dr. Esef Bolat, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Balcı, İç 
Hastalıkları ve Ramotoloji ABD. Prof. Dr. İlhan Günaydın 
ve hastanemizde Dahiliye ABD.’nda göreve başlayan Yrd. 
Doç. Dr. Lütfi Akyol da eşlik etti. Rektörümüz Prof. Dr. Ta-
mer Uçar; “Üniversite hastanemiz hızla gelişiyor. Bir yan-
dan hizmet verdiğimiz branş sayısı artarken öte yandan 

da branşlarımızı daha da güçlendirmeye çalışıyoruz. Özel-
likle hizmet veren doktor sayısı bir olan branşlarda bu sa-
yıyı ikiye üçe çıkartıyoruz ki hizmette kesinti yaşanmasın 
ve hastalarımız mağdur olmasın. Hastanemizde öğretim 
üyesi sayımız şu anda 37, fakat en son ilanlarla birlikte 
50‘yi geçecek. Yıl sonuna kadar asistan sayımızın 20 civa-
rında olacak. Üniversite hastanemizde bu yıl ocak ayın-
dan nisan ayına kadar sadece dört ayda hasta sayımız 31 
bini buldu. Hastanemizde başladığı günden bugüne kadar 
toplamda 1500 ameliyat yapıldı. Bu da gösteriyor ki Üni-
versite Hastanemiz Yozgat halkına en iyi hizmeti sunma-
ya devam ediyor.” dedi. Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar 
daha sonra yatan hasta servisini ziyaret ederek hastalara 
geçmiş olsun dileklerinde bulundu

HASTANEMİZDE İKİNCİ DAHİLİYE POLİKLİNİĞİ HİZMETE GİRDİ  ÜNİVERSİTEMİZDE VERTİGO SEMİNERİ DÜZENLENDİ 
Üniversitemiz Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim 
Dalı eğitim faaliyetleri kapsamında Prof. Dr. Levent Say-
dam başkanlığında ve Prof. Dr. Levent Naci Özlüoğlu’nun 
katılımıyla düzenlenen “Vertigo Seminerleri”nin birincisi 
Yozgat Grand Eser Otel’de gerçekleştirildi. Seminere, Rek-
törümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Namık Delibaş, Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana-
bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Saydam, Başkent Üni-
versitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Levent Naci Özlüoğlu ve Üniversitemiz 
Tıp Fakültesi öğretim elemanları katıldı.

Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz ABD Başkanı Prof. Dr. 
Levent Saydam’ın açılış konuşmasından sonra bir konuş-
ma yapan Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar; “Vertigo 
Semineri’nin gerçekleşmesine emeği geçen herkese te-
şekkürlerini ifade ederek sözlerine şöyle devam etti; “Tıp 
Fakültemiz ve Hastanemizde yapılan önemli çalışmalar 
sadece Yozgat’a değil, bölge ve komşu illerimize de hiz-
met vermeyi amaçlamaktadır. Üniversite Hastanemiz ve 
Tıp Fakültemizde akademik personel portföyümüz gide-
rek genişleyerek popüler hale geliyor. Gerek eğitim ve öğ-
retim çalışmalarımız gerekse sağlık hizmetlerinde nitelikli 
hizmet verme konusundaki çalışmalarımızın ivmesi gün-
den güne yükselmektedir. Bugün de Vertigo konusunda 
kıymetli Hocamız bizleri bilgilendirecek. Üniversite Hasta-
nemiz sadece hastane değil aynı zamanda Üniversite ol-
duğu için araştırma ve geliştirme çalışmaları da devam et-

mektedir. Türkiye’de sayılı hastanelerde bulanan cihazları 
Hastanemiz bünyesine kazandırdık. Hastanemiz geliştikçe 
yapılan ameliyat sayısı da artmaktadır. İlk yapılan ameliyat 
Kulak Burun Boğaz hastalıklarına ilişkin ameliyattı.“ dedi.  
Konuşmaların sonrasında Başkent Üniversitesi Kulak Bu-
run Boğaz ABD Başkanı Prof. Dr. Levent Naci Özlüoğlu, 
“Denge Sorunlarında Hastaya Yaklaşım ve Periferik Pato-
lojilere Genel Bakış” konulu sunumunu yaptı.Seminer so-
nunda Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, Prof. Dr. Levent 
Naci Özlüoğlu’na değerli katkılarından dolayı teşekkür 
plaketi takdim etti.
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Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, Bilim ve Teknoloji 
Bakanlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Cevahir Uzkurt ve Bilim-
Teknoloji Daire Başkanı Mustafa Aydoğan Üniversitemiz 
kampüs alanına kurulması planlanan Teknopark binasının 
yapılacağı bölgede incelemelerde bulundu. İnceleme önc-
esi Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar Başkanlığında geniş 
katılımlı toplantı düzenlendi. Toplantıya Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Feyzullah Temurtaş, Üniversitemiz Proje Koor-
dinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Vekili 
Doç. Dr. Mustafa Erol ve Bozok Üniversitesi Teknopark 
Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Durdu Mehmet Özcan, Yoz-
gat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Özışık, Yozgat 
Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Açıkgöz, Sorgun Beledi-
ye Başkan Yardımcısı Cengiz Erkılıçoğlu, Erciyes Teknopark 
yetkilileri de katıldı. Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar 
konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Bilindiği gibi Yozgat’a Erciyes Teknoparka bağlı bir yenilikçilik merkezi 
kurma çalışmaları vardı. Bu çalışmalar son aşamaya geldi ama bizim arzu ettiğimiz Yozgat’a müstakil bir teknopark 
kurulmasıdır. Bu çalışmaya start vermiş bulunuyoruz. Binamızın temelinin Haziran ayında atılması planlanmaktadır. 
Binanın tamamlanmasını müteakiben bu merkez sanayicilere, işadamlarına, araştırmacılara ve firmalara açık olacak. 
Şimdiden Yozgatımıza hayırlı uğurlu olsun.” 

TEKNOPARK İÇİN BAŞVURU HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YAŞLI BAKIMI 
PROGRAMINA ÖĞRENCİ ALINACAK

Bozok Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 
Çocuk Gelişimi bölümünden sonra ikinci bir bölüm olan 
Yaşlı Bakımı Programına 2012-2013 Eğitim Öğretim yılında 
öğrenci alınacak.Okul Müdürü Prof. Dr. Muhammet Fevzi 
POLAT, beraberinde okul yönetim elemanlarıyla Kız Mes-
lek ve Teknik Lisesinde öğrencilere yeni bölüm hakkında 
bilgi verdi. Sağlık Lisesi mezunlarının ve Kız Meslek ve Tek-
nik Lisesi Hasta Bakım Bölümü mezunlarının sınavsız geçiş 
de yapabilecekleri ve YGS 2 puan türüne göre öğrenci ka-
bul edecek olan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun 
Yaşlı Bakım Programına öğrenci kontenjanı ise 30 olarak 
belirlendi. Tanıtımda Öğretim Görevlisi Dilek YILDIRIM Yaş-
lı Bakım Hizmetleri, Yaşlı Bakım Teknikleri ve istihdam alan-
ları konusunda sunum yaptı. Programla ilgili video gösteri-
mi yapıldı ve son olarak öğrencilerin soruları yanıtlandı.
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Göreve Yeni Başlayan Akademik Personelimiz

1. Yrd. Doç. Dr. Mehmet ESGİN  Eğitim Fakültesı ̇  İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
2. Yrd. Doç. Dr. Lütfi AKYOL  Tıp Fakültesi   İç Hastalıkları  
3. Yrd. Doç. Dr. Serhat TANIK  Tıp Fakültesi   Üroloji   
4. Yrd. Doç. Dr. Savaş SARIKAYA  Tıp Fakültesi   Kardiyoloji
5. Yrd. Doç. Dr. Mehmet UÇAR  Tıp Fakültesi   Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
6. Yrd. Doç. Dr. Fatma YAMAN  Eğitim Fakültesi  Fen Bilgisi Eğitimi   
7. Yrd. Doç. Dr. Tugay ATALAY  Tıp Fakültesi   Beyin ve Sinir Cerrahisi 
8. Yrd. Doç. Dr. Özlem BALBALOĞLU Tıp Fakültesi   Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon  
9. Yrd. Doç. Dr. Mehmet SAĞLAM Eğitim Fakültesi  Okul Öncesi Eğitimi

BOZOK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 
2012-2013 AKADEMİK YILINA HAZIR

Hayırsever İşadamı Bilal Şahin tarafından Fakülte binası 
ve uygulama camii yaptırılmış olan , çevre düzenlemesi  
Üniversitemizce tamamlanan İlahiyat Fakültemiz, 2012-
2013 eğitim öğretim yılında hem lisans hem de yüksek 
lisans düzeyinde öğrenci kabul etmeye başlayacaktır. 

Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, İlahiyat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ah-
met Bedir’in 
de katılımları 
ile yapmış ol-
duğu açıkla-
mada konuya 
ilişkin şunları 
söyledi; “Üni-
v e r s i t e m i z 
h a y ı r s e v e r 
işadamlar ı -
mızın desteği 
ile her geçen gün hızlı gelişimini sürdürüyor. Her alanda 
yeni fakülte ve programlarla sadece Yozgat’ın değil böl-
genin ve tüm Türkiye’nin sayılı üniversiteleri arasına gir-
meye aday bir üniversite olma konusunda kendimizi hazır 
hissediyoruz.”Hayırsever İşadamı Bilal Şahin tarafından 
fakülte binası ve uygulama camii tamamlanan İlahiyat 
Fakültesinin çevre düzenlemesinin de tamamlanarak öğ-
renci alabilecek duruma geldiğini belirten Prof. Dr. Uçar; 
“ Eksiklikler çok büyük bir oranda giderildi, öğrenci alacak 
duruma geldik. Yine geçtiğimiz yıldan itibaren öğretim 
üyesi kadrosu ihtiyacımızı tamamlayarak Yüksek Öğretim 

Kurulu Başkanlığı’na öğrenci alımı için müracatta bulun-
muştuk. Bununla ilgili olumlu haberlerimizde  geldi. İlahi-
yat Fakültemizde hem lisans hem de yüksek lisans progra-
mına 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci 
alımları başlayacak. Lisans için 60 öğrenci kontenjanı Yük-
sek Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylandı. Önü-
müzdeki dört yıl içerisinde öğrenci sayımızın 240-250 

civarına ulaş-
masını bekli-
yoruz. Sade-
ce lisans değil 
yüksek lisans 
programı ça-
lışmalarımızı 
da başlattık. 
İlk aşamada 
Temel İslam 
Bilimleri al-
tında Tefsir, 

Hadis, Fıkıh, Arap Dili ve Belagatı, Kelam, Mezhepler Ta-
rihi gibi alanlarda yüksek lisans eğitimi vereceğiz.” dedi. 
Prof. Dr. Uçar konuşmasını İlahiyat Fakültesini öğrenci 
alabilecek noktaya taşıyan değerli işadamı Bilal Şahin Be-
yefendiye, bu alanda desteğini hiçbir zaman esirgemeyen 
Başbakan Yardımcımız Bekir Bozdağ Beye ve emeği ge-
çen herkese teşekkür ederek sürdürdü. Prof. Dr. Uçar ko-
nuşmasının sonunda İlahiyat Fakültesinin kuruluşundan 
itibaren özverili ve gayretli çalışmaları ile öğrenci alma 
aşamasına getiren İlahiyat Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. 
Ahmet Bedir’e de teşekkür etti.

TENİSTE İKİ ŞAMPİYONLUK 
BOZOK ÜNİVERSİTESİ’NDEN 

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün Genç-
lik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlediği  Tenis 
Turnuvası’nda Bozok Üniversitesi bir öğretim görevli-
si ve bir öğrencisi ile iki şampiyonluk aldı. 

17-18 Mayıs 2012 tarihinde yapılan ve aralarında 
farklı meslek gruplarından spor severlerin yanı sıra, 
lise ve üniversite öğrencilerinin de bulunduğu tur-
nuva küçükler, yıldızlar ve büyükler kategorisinde 
yapıldı. Tenis büyük bayanlarda birinciliği Bozok Üni-
versitesi Sağlık Yüksekokulu öğretim görevlisi Selda 
Yüzer alırken; Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakül-
tesi Kimya Bölümü son sınıf öğrencisi Yusuf Kaşıkçı 
büyük erkelerde birinciliği aldı. Ödül töreni 19 Mayıs 
2012 Cumartesi günü yapılarak kupalar hak sahiple-
rine verildi.

FOTO MUHABİRİMİZ ABDURRAHMAN DOĞAN’A 
TEŞEKKÜR PLAKETİ 

Üniversitemiz İletişim, Protokol ve Enformasyon 
Müdürlüğü’nde Foto-Muhabirliği görevini yürüten Abdur-
rahman Doğan’ı makamında kabul eden Rektörümüz Prof. 
Dr. Tamer Uçar, başarılı çalışmaları ve Üniversitemizin ta-
nıtımına yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür plaketi 
verdi. Plaket takdiminde bir konuşma yapan Rektörümüz 
Prof. Dr. Uçar; “Abdurrahman Doğan, çalışmaları ile üstün 
bir gayret gösteriyor. Hem yerel medyada hem de ulusal 
medyada tanıtımımızda özverili çalışmaları ve gayreti var. 
Tüm etkinliklerimizde samimi ve gayretli tutumu ile takdi-
rimizi görüyor. Kendisine bu plaket ile Bozok Üniversitesi 
adına teşekkür etmek istedim. Bundan sonraki çalışmala-
rında da başarılar diliyorum.” dedi. Abdurrahman Doğan 
da böyle bir plaketle çalışmasının takdir görmesinden bü-
yük bir memnuniyet duyduğunu dile getirerek Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar’a teşekkür etti. 
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MUTLULUKLAR DİLERİZ...

Üniversitemiz  personellerinden Anıl Ceylan, Gül 
Karademir ile düzenlenen düğün töreniyle ile dünya evine 
girdi. Kendilerini tebrik eder, mutluluklar dileriz.

Üniversitemiz  personellerinden Gıyaseddin İzci ve Döne 
Güneşer ile düzenlenen düğün töreniyle dünya evine 
girdi. Kendilerini tebrik eder, mutluluklar dileriz.



www.bozok.edu.tr


