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ÜNİVERSİTEMİZDE NEVRUZ BAYRAMI COŞKU 
İLE KUTLANDI

Baharın başladığı, doğanın uyandığı gün olarak ka-
bul edilen “21 Mart Nevruz Bayramı” Üniversite-

mizde çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Etkinliklere Rektörümüz Prof. Dr. İnci Varinli, Vali Yar-
dımcısı Salih Gelgeç, Baro Başkanı Avukat Fahri Açık-
göz, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Emin Yıldırım, 
Prof. Dr. Cengiz Soykan,  İl Kültür ve Turizm Müdür 
Vekili Lütfi İbiş, fakülte dekanlarımız ve çok sayıda öğ-
renci katıldı.

Kutlama etkinlikleri Fen Edebiyat Fakültesi bahçesin-
de Nevruz Ateşi’nin yakılması ile başladı. Katılımcılar 
yanan ateşin üzerinden atlayarak nevruz coşkusuna 
ortak oldu.  Program demir dövme geleneğinin ya-
şatılması, ipe asılı elma yeme, yumurta tokuşturma, 
ağızda kaşıkla yumurta taşıma gibi  yarışmaların  dü-
zenlenmesi ve yarışmalarda başarılı olan öğrencilere 
çeşitli hediyeler verildi. Fen Edebiyat Fakültesi Türk 
Dünyası ve Kültür Kulübü tarafından hazırlanan Türk 
Dünyası’nın Nevruz kutlamalarına ilişkin çeşitli fotog-
raflardan oluşan sergi gezildi. 

Nevruz Bayramı kutlama etkinliklerinin  salon organi-
zasyonu ise İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Konferans 
Salon’unda Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okun-
ması ile başladı. Rektörümüz Prof. Dr. İnci Varinli yap-
tığı açılış konuşmasında, Nevruz’un baharın uyanışı 
olduğuna ve Türklerin bu geleneksel bayramının do-
ğanın uyanışı ile beraber tüm insanlığın yenilendiği, 
tazelendiği günlerin habercisi olduğuna vurgu yaptı. 
Prof. Dr. Varinli, bu güzel günde baharı tüm konuklar-
la beraber karşılamaktan duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi. İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Lütfü İbiş ko-
nuklara seslendiği konuşmasında Nevruz’un anlam ve 
önemine değindi. Program, Nevruz Bayramı’nın Türk 
Dünyası’ndaki sosyal ve kültürel gelişimini, kutlanma 
biçimlerini anlatan belgesel gösterimi ile devam etti. 
Öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Naile Ağababa’nın ko-
nuşması eşliğinde sunulan belgeseli, öğrenciler  ta-
rafından okunan ve Nevruz Bayramı’nı anlatan şiirler 
takip etti. Program katılımcılar şerefine düzenlenen 
kokteyl ile sona erdi.
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    insan mıdır kırılgan olan zaman...
    ürkek bir kelebek misal...
    ya da mahcup bir gelincik...
    tutabilmek ne mümkün solmadan bir an elinde...
    kalsın isteriz avuçlarımızda öylece...

2006 yılından bu yana geçen beş yıl zaman zarfında çok yol 
aldık. Kimi zaman hüzün duyduk,  zamanın farkında olmadan 
gelip geçişine, kimi zaman sevindik ümitlerimizin yeşerip fi-
dana durmasına...

Hayatımız hep küçük, küçücük  bir adımla başladı... ve biz, 
yeni yeni yürümeye başlayan bir bebeğin adım attıkça daha 
fazla yürüyüp koşabilme hevesiyle yolumuza devam ediyo-
ruz... yılmadan.. usanmadan.. Herkese ve her şeye rağmen 
bütün güzelliklerin hayatımızdan eksik olmayacağı ümidi 
ile...

Üniversitemizin, hepimizin umudu ve geleceği olan öğ-
rencilerimiz ile... fedakârlıkları ile geleceğimizin temellerini 
kuran çalışanlarımız ile... ve en niyahetinde bir aile olduğu-
muz duygusunu yaşadığımız sosyal paydaşlarımız ile beraber 
geçirdiğimiz beş yıl zarfında kendimize ve içinde bulunduğu-
muz zamana şöyle bir dönüp bakınca yeniden; ne denli yol 
almış olduğumuzu görüyoruz... Sevincimizi ifade edebilmek 
mümkünsüz... Sadece paylaşabiliriz bir nebze eksilmeksizin. 
Durmaksızın, elimiz elimizde daha nice yollar yürüyeceğiz ge-
leceğe...

Bu zaman içerisinde en büyüğünden en küçüğüne, her 
detayda ilgisini,  emeğini lûtfedip esirgemeyen Rektörümüz 
Prof. Dr. İnci Varinli’ye sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Gündem Bültenimizin üçüncü sayısı ile sizlerle yeniden bir 
araya gelmenin onurunu ve sevincini yaşıyoruz. Tüm gayemiz, 
yaşadığımız sevinci ve onuru sizlerle paylaşmaktır. 

Baharın müjdecisinin emarelerinin ortaya çıkmaya başladı-
ğı Mart ayı ile birlikte bizim de dallarımıza yeniden tomurcuk 
bastı.. Zamanı geldiğinde bir bir açıp çiçeklenmeye yeni gü-
zelliklere ve heyecanlara...

Hürmetle,

Uzm. Hatice BAŞAR

Abdurrahman DOĞANCahide KİBAROĞLU



“14 Mart Tıp Bayramı 
Düzenlenen Kokteyl İle Kutlandı”

Hatice BAŞAR

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlama etkinliğinde açılış 
konuşması yapan Rektörümüz Prof. Dr. İnci Varinli kadınların 
sosyal yaşamda olmasının önemine vurgu yaparak kadın-
ların yönetimde daha fazla söz sahibi olması gerektiğini 
düşündüğünü ve desteklediğini söyledi. 

Prof. Dr. İnci Varinli sözlerini şöyle sürdürdü: “Eğitim eğer 
davranış değiştirme süreci ise bu süreçte anne önemli roller 
üstlenmekte. Yani kadının toplumun eğitiminde önemli bir 
yeri var. Bu perspektiften bakıldığında, eğitimin tüm alanla-
rında kadın eğitimci ve yöneticilerin yönlendirici rolü dikkat 
çekmektedir. Kadınlarda yönetim anlayışının daha katılımcı, 
daha demokratik ve daha yaratıcı olduğu kanaatindeyim. 
Yönetimde ve karar mekanizmalarında daha fazla söz sahibi 
olmamızın önemi buradan bir kez daha anlaşılıyordur. Bu 
bilinç ve anlayışı öncelikle Üniversitemizde başlatmayı 
hedefliyoruz. Bir kadın yönetici olarak kadınların daha 
fazla yer aldığı bir yönetim anlayışını destekliyorum.” dedi. 
Sözlerini tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü 
kutlayarak son verdi. 

Etkinlikte  Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Toplum 
Merkezi’nden yardım alan şiddet mağduru Fatma Şen 
yaşadıklarını misafirlerle paylaştı.  Mühendislik ve Mimarlık 
Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Güzin Türel toplum 
ve ailede kadın erkek rolleri, kız-erkek çocuklarının rol 
kimliklerinin oluşması ve algılanması üzerine yapılmış olan 
anket sonuçlarını katılımcılarla paylaştı. Sosyal Hizmetler İl 
Müdürlüğü Toplum Merkezi Müdür Yardımcısı Emel Ünal; 
kadına şiddetin nedenleri, sonuçları ve alınması gereken 
önlemler hususunda açıklamalarda bulundu. 

Kapanış konuşmasını yapan İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte-
si Dekanı Prof. Dr. Emine Kılavuz,  kadının aile ve toplumsal 
yaşamdaki rolleri ve iletişim bozukluğu ve sıkıntılar üzerine 
görüşlerini belirtti. Etkinlik verilen kokteylin ardından fotoğ-
raf sergisinin gezilmesi ile sona erdi.

“Kadınlar Yönetimde 
Daha Fazla Söz Sahibi Olmalı”

“47. Kütüphane Haftası Etkinlikleri”“12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü 
ve Mehmet Akif Ersoy’u 

Anma Etkinliği”

Üniversitemizde İstiklal Marşı’nın Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nde Kabul Edilişinin 90. Yıldönümü ve Mehmet Akif 
Ersoy’u Anma Programı düzenlendi.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu’nda 
düzenlenen programa Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Emin 
Yıldırım, Mühendislik Mimarlık Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. 
Tamer Uçar, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Program 
saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. 

Programda Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları Tarihi Bölüm Başka-
nı Yrd. Doç. Dr. Zübeyir Bütüner  tarafından slâyt eşliğinde 
İstiklal Marşı’nın  Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy konulu 
sunum yapıldı. Program öğrenciler tarafından günün anlam 
ve önemini ifade eden şiirlerin okunması ile son buldu.

14 Mart Tıp Bayramı, Araştırma Uygulama Hastane-
si Yemekhanesi’nde verilen 
kokteyl ile kutlandı. Kokteyl 
programına Yozgat Belediye 
Başkanı Yusuf Başer, Bozok 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
İnci Varinli, Rektör Yardımcıları 
Prof. Cengiz Soykan ve Prof. 
Dr. Emin Yıldırım, Tıp Fakültesi 
Dekan Vekili Prof. Dr. Levent 
Saydam, Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Yrd. 
Doç. Dr. Hayrullah Yazar, hastanede 
görev yapan doktorlar,  ilçe belediye 
başkanları ile hastaneye katkıları olan 
hayırseverler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Araştırma ve 
Uygulama Hastanesi Başhekimi Yrd. 
Doç. Dr. Hayrullah Yazar’ın ardından 
sözü Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. 
Dr. Levent Saydam günün anlam ve 
önemine binaen bir konuşma yaptı.

Bozok Üniversitesi Prof. Dr. İnci Varinli yaptığı konuşmasın-
da, günümüz tıp dünyasının insan sağlı-
ğını koruma altına alınarak insan neslinin 
gelecek yıllara taşınmasında büyük önemi 
olduğunu vurgulayarak sağlıklı nesillerin 
yetiştirilebilmesi için başta hekimlerin baş-
ta olmak üzere sağlık çalışanlarının olağa-
nüstü bir fedakârlıkla çalıştıklarını belirtti.

Tüm Tıp camiasının 14 Mart Tıp Bayramı’nı 
kutlayan Rektör İnci Varinli, Araştırma ve Uygulama 
Hastanesi’ne olan katkılarından ötürü hayırseverlere te-
şekkürlerini sundu.

Hacettepe Üniversitesi’nde eğitimini sür-
düren Üniversitemiz Tıp Fakültesi öğrencisi 
Tankut Uzun 14 Mart Tıp Bayramı’nda 
arkadaşlarını temsilen programa katıldı. 
Rektörümüz Prof. Dr. İnci Varinli öğrencimi-
ze hediye verdi.Program sonunda Araştır-
ma ve Uygulama Hastanesi bünyesinde yer 
alan hekim ve hastaneye maddi, manevi katkıda bulunarak 
destek veren hayırseverlere teşekkür belgesi takdim edildi.

Program Tıp bayramı nedeniyle hazırla-
nan yaş pastanın kesimi ve tıp mensupları 
ile toplu hatıra fotoğrafının çekilmesinin 
ardından, Rektörümüz Prof. Dr. İnci Varinli 
Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde 
görev yapan doktorlara karanfil vererek Tıp 
bayramlarını kutladı.

Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 
ve Yozgat İl Kültür Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği ve bu 
yıl 47.’si kutlanan 28 Mart - 03 Nisan 2011 tarihleri arasında 
devam edecek Kütüphane Haftası kutlamaları açılış kokteyli 
ile başladı.İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu’nda yapılan 
açılış kokteyline katılım ve kitap 
sergisinin gezilmesi ile başladı. 
Etkinliğe Vali Yardımcısı Salih 
Gelgeç, Rektör Yardımcımız 
Cengiz Soykan, Belediye Başkan 
Yardımcısı Mehmet Taşdemir, 
Yozgat Barosu Başkanı Avukat 
Fahri Açıkgöz, İl Kültür ve Turizm 
Müdür Vekili Lütfi İbiş, öğretim 
elemanları, yöneticiler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Etkinlikte 
açılış konuşmasını yapan İl Kültür Müdür Vekili Lütfi İbiş ko-
nuşmasında kitap ve kütüphanelerin önemi ve devamlılığının 
toplumsal yapı açısından gerekliliğine değindi. 
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Cengiz Soykan yaptığı konuşmada, 
Üniversite olarak kütüphaneciliğe vermiş oldukları önemden, 
öğrenci ve akademisyenlere ve tüm araştırma isteğinde olan 
vatandaşlara Üniversite kütüp-
hanesi olarak hizmet verdikle-
rinden söz etti.  Prof. Dr. Soykan, 
Üniversitemiz Kütüphanesine 
tüm dünyadan internet üze-
rinden bağlanarak kütüphane 
hizmetlerinden yararlanılabil-
diğinden söz ettiği konuşma-
sını; kitabın araştırma ve bilgi 
paylaşımı, bilginin taşınması ve 
çoğaltılmasındaki yerinden söz ederek tamamladı.Konuşmala-
rın ardından Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü’nde 
yer alan Üniversite Kütüphanemizin tanıtıldığı slayt gösteri-
minin ardından İl Kütüphanesi’nden en çok ödünç kitap alan 
öğrencilere çeşitli ödüller verildi. Ödül törenini öğrenciler tara-
fından hazırlanan şiir dinletisi takip etti.Etkinlik Üniversitemiz 
Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Taha Niyazi Karaca tarafından kitap ve 
kütüphane üzerine bir konferans 
verildi. Konferansta kitapların 
ve kütüphanelerin toplumların 
hafızası olduğuna vurgu yapan 
Prof. Dr. Taha Niyazi Karaca, 
“ünlü düşünür ve ideologlar dün 
ve bugün kitaplar aracılığı ile 
politikalara, toplumsal değişim-
lere yön vermişlerdir” dedi. Çok 
okunması ve kütüphanelerden 
araştırmacı olarak çok yararlanılması gerektiğine vurgu yaptığı 
konuşmasında Prof. Dr. Karaca, “Kütüphanelere iyi insanlar 
gider. Kendini yenilemek isteyen, bilgisini artırmak isteyen, 
uyumlu, araştıran insanlar kütüphanelere gider. Umarım 
kütüphanelerden daha çok yararlanır ve kitapların toplumsal 
yaşamı ne kadar değiştiren ve dönüştüren bir unsur olduğu-
nu görürsünüz.” dedi. Etkinlik Prof. Dr. Taha Niyazi Karaca’nın 
konferansı ve kitabının imza günü ile son buldu.

ETKİNLİKLERİMİZ

Abdurrahman DOĞANCahide KİBAROĞLU
Abdurrahman DOĞANHatice BAŞAR

Abdurrahman DOĞANCahide KİBAROĞLU



YOZGAT’TAN HABERLER

Kredi ve 
Yurtlar 

Kurumu Yoz-
gat Yükseköğ-
retim Öğrenci 
Yurdu’nda 
yangın ve 
deprem tatbi-

katı yapıldı.
Tatbikatta, yurtta kalan öğrenci ve personeli-
ne verilen sivil savunma eğitiminin ardından 
uygulamalı olarak deprem, yangın tahliyesi ve 
yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi. Tat-
bikata, AKUT ekipleriyle birlikte, öğrenciler, yurt 
personeli, itfaiye, 112 acil servis ekibi ve polis 
ekipleri katıldı. Senaryo gereği, bir deprem son-
rası yurtta kalan öğrencileri kısa sürede tahliye 
edildi ve daha sonra üst katlarda mahsur kalan 
öğrenciler kurtarıldı. Yaralılar sedyelerle taşınıp 
112 acil servis ambulansıyla hastanelere sevk 
edildi. Daha 
sonra çıkan bir 
yangın itfaiye 
ekiplerinin 
müdahalesiyle 
söndürüldü.
Tatbikat sonra-
sı bir açıklama 
yapan Yurt Müdürü Rasim Parlak, olası bir dep-
rem ve yangın anında öğrencilerin nasıl hareket 
edecekleri ve tahliye işlemlerinin nasıl yapılaca-
ğının uygulamalı olarak gösterildiğini belirterek, 
“Bu tatbikat, Sivil Savunma ve Deprem Haftası 
etkinlikleri kapsamında, Yüksek Öğrenim Kredi 
ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nün tali-
matları gereği yapılmıştır. Öğrencilerimiz açı-
sından faydalı oldu. Bu konuda bizlere yardımcı 
olan bütün kurumlarımıza teşekkür ediyorum.” 
dedi.

YOZGAT YÜKSEKÖĞRENİM ÖĞRENCİ 
YURDUNDA DEPREM 

TATBİKATI YAPILDI

Yozgat’ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nden haberi ol-
mayan kadınlar, pazarda yoğurt satarak ekmek parası 

kazanmaya çalıştı.
Yozgat’ın Yassıhöyük köyünden pazara yoğurt satmaya ge-
len 66 yaşındaki Bahar Demirtaş, 
bugünün Kadınlar Günü olduğunu 
bilmediğini belirterek, “Havanın 
soğuk olmasına rağmen pazara 
yoğurt satmaya geldim. Satış-
larımız da iyi. Aldığımız para 
ile evimin ihtiyacını karşıla-
yıp tekrar köye gideceğim” 
dedi.
Çalatlı köyünden gelen 76 yaşın-
daki Mahinur Doğandemir ise, Ka-
dınlar Günü’nden haberi olmadığını 
ifade ederek, “Ben her salı günü kurulan pazara gelip yoğurt 
satıyorum. Bugün de geldim ve getirdiğim yoğurtlarıı satıyo-
rum. Kadınlar Günü’nden haberim yoktu” diye konuştu

KADINLAR GÜNÜ’NDE YOĞURT 
SATIP EKMEK PARASI KAZANMAYA 

ÇALIŞTILAR

SARIKAYALI ÖĞRENCİLER VEFAT EDEN 
ÖĞRETMENİN AİLESİNE YARDIM TOPLADI

Abdurrahman DOĞAN

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesi Barbaros İlköğretim Okulu’nda eğitim 
gören öğrenciler, Çekerek Yatılı İlköğretim Bölge Okulu’nda 
(YİBO) görevli iken yakalandığı lösemi hastalığı sebebiyle ha-
yatını kaybeden sözleşmeli öğretmen Metin Kurtçu’nun ailesi-
ne destek olmak amacıyla yardım topladı.
Sarıkaya Barbaros İlköğretim Okulu’nda eğitim gören öğren-
ciler harçlıklarından biriktirdikleri 243 TL tutarındaki yardımı 
okul yönetimine teslim etti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetki-
lileri, öğrencilerde yardımlaşma, paylaşma duygusunun geliş-
mesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, bu tür yar-
dımlaşma etkinlikleri tüm sınıflarda devam edeceğini söyledi. 
Sınıf öğretmenleri ise öğrencilere ve velilerine gösterdikleri 
duyarlılıktan dolayı teşekkür etti. Barbaros ilköğretim Okulu 
1A Sınıfı öğrencisi Nisa Erterzi, kendisine ait kumbarada birik-
tirdiği harçlığını yardım için verdiğini belirtti.
Sözleşmeli öğretmen Metin Kurtçu, Çekerek YİBO’da görev-
li iken yakalandığı lösemi hastalığı sebebiyle tedavi gördüğü 
Ankara’da 6 Aralık 2010 tarihinde hayatını kaybetmiştir. Yozgat 
Valiliği de Öğretmen Metin Kurtçu için 7 Ocak 2011 tarih ve 
355 sayılı onayı ile il genelinde yardım kampanyası başlattı.

TÜRKİYE’DE BİR İLK

İmza Töreninde Rektörümüz Prof. Dr. İnci Varinli ve 
Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan Hazır Bulundu. 

İmza töreninin öncesinde bir açıklama yapan Rektörümüz Prof. Dr. İnci Varinli, 
Türkiye’de yaklaşık 16 meslek yüksekokulunun bulunduğuna dikkat çekti. 

Prof. Dr. Varinli, şunları ifade etti: “UYAP’ın programını Yerköy Adalet Meslek Yük-
sekokulu müfredatına ekliyoruz. Böylece öğrencilerimiz programı öğrenerek me-
zun olacak. İşe başladıklarında program konusunda yabancılık çekmeyecek. Adalet 
Meslek Yüksekokulumuzun yeni kurulmasına rağmen bu tip projelere öncülük et-
mesi bizleri mutlu etmektedir. Üniversite olarak adalet sisteminin ihtiyaç duyduğu 
bir konuda eğitim ihtiyacını karşılamak adına bir ilke imza atmaktan son derece 
memnunum.  Bu konuda Cumhuriyet Başsavcımıza ve emeği geçenlere teşekkür 
ediyorum.” dedi

Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan yaptığı açıklamada, UYAP yazılım sisteminin ülkem-
izin en geniş yazılım sistemi olduğunu ve tüm adliyelerin bu programı kullandığını 
söyledi. Yeldan, “Bu sistem cumhuriyet başsavcılıkları başta olmak üzere savcılıklar, 
icra müdürlükleri ve diğer adli müdürlükler tarafından kullanılıyor. Bu program bir 
internet ağı içerisinde tüm belge ve bilgilere en seri şekilde ulaşılmasını sağlıyor, 
bilgileri elektronik ortamda arşivliyor. Uygulanan bu sistemi yardımcı elamanların 
özellikle zabıt kâtiplerinin eğitim alarak en iyi şekilde kullanması gerekiyor. Bu-
nun için de eğitim verilmesi gerekiyor.” dedi. Cumhuriyet Başsavcısı Yeldan, “Ül-
kemizde ilk olarak Bozok Üniversitesi Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu bunu 
müfredatına aldı. Burada eğitim gören öğrenciler bu programı okulda öğrenecek.” 
diye konuştu.

BOZOK ÜNiVERSiTESi VE YOZGAT CUMHURiYET BAŞSAVCILIĞI 
ARASINDA ULUSAL YARGI AĞI PROJESi (UYAP) PROTOKOLÜ 

DÜZENLENEN BiR TÖRENLE iMZALANDI.

Abdurrahman DOĞAN



Abdurrahman DOĞANHatice BAŞARBİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE BEŞ YIL
17 Mart 2006 Yılında Kurulan Bozok Üniversitesi 

Bu Yıl Beşinci Yaşını Kutladı

Üniversitemizin 5. Kuruluş Yıl Dönümü vesilesi ile Grand Eser Otel’de düzenlenen kutlama kokteyline 
Yozgat Valisi Necati Şentürk, Belediye Başkanı Yusuf Başer,  İl Jandarma Komutanı Albay Engin Ünalan, 
Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Yavuz Karaaslan,  Rektörümüz Prof. Dr. 
İnci Varinli, Fakülte Dekanları, öğretim üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri,  
daire müdürleri ve işadamları katıldı.

Bozok Üniversitesi’nin kuruluşu ve gelişimine binaen bir konuşma yapan Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İnci 
Varinli, “Üniversitemiz kurulalı beş yıl oldu. Bugünlere hep beraber birlik ve beraberlik içinde ve çok çalışarak 
ulaştık. Hepinize teşekkür ediyorum ve birlik ve beraberlik içinde ruhumuzun daha uzun yıllar sürmesini te-
menni ediyorum.” dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. İnci Varinli yaptığı konuşmasında Üniversitemizin gelişimini anlattı. Varinli, 2006 yılında 
kurulan üniversitemiz bugün 5. yaşına girdi, 5 yıl dolu dolu geçti. 2007 yılında 176 olan akademik personel 
sayısının bugün itibariyle 389’a yükseldiğini belirterek, “İdari personel sayımız 126’dan 216’ya, öğrenci sayımız 
ise 4 bin 500’den 8 bin 100’e çıkmıştır. Üniversitemiz emin adımlarla ilerlemekte, gelişip, büyümektedir” 
şeklinde sözlerine devam etti. 

Katılımın yoğun olduğu gecede Üniversiteye desteklerinden ötürü başat Yozgat Valisi Necati Şentürk ve il 
yöneticilerine, iş adamlarına ve hayırseverlere ve tüm çalışma arkadaşlarına teşekkürlerini belirten Prof. Dr. 
İnci Varinli, açılış konuşmasının ardından Vali Necati Şentürk ile beraber kuruluşumuzun 5. yıl pastasını kesti.



Mart Ayında  Göreve Başlayan Akademik Personelimiz
Adı Soyadı     Birim    Anabilim Dalı   
Yrd. Doç. Dr. Salih ORDU    Tıp Fak.    Üroloji   
Öğr. Gör. Gülden ÖZTÜRK    Sağlık Hiz. MYO    
Öğr. Gör. Mehmet EKİCİ    Fen. Edb. Fak.   Uygulamalı Matematik   
Öğr. Gör. Harun AKBULUT    Boğazlıyan MYO
Öğr. Gör. Nurdoğan TOPAL    Meslek YO      
Arş. Gör. Ümit ÇIRAKLI    İkt. ve İdari Bil. Fak.     

Mart Ayında  Göreve Başlayan İdari Personelimiz
Adı Soyadı     Birim       
Programcı Tarık TANRIVERDİ   Bilgi İşlem Daire Bşk.    
Psikolog Sibel KEŞKÜŞ    Sağ. Kül. ve Spor Daire Bşk.
Mühendis Muhammed AKSUOĞLU   Yapı İşl. ve Tek. Daire Bşk.
Kütüphaneci Bahar BÖLÜKBAŞ   Küt. ve Dok. Daire Bşk.
Fakülte Sekreteri Mehmet GÜN   Eğitim Fak.
Memur Serdar DURMAN    Döner Ser. İşl. Müd.
Mimar Halil Volkan ÖRTLEK   Yapı İşl. ve Tek. Daire Bşk. 
Hizmetli Halit BOZKURT    İdari ve Mali İşl. Daire Bşk.     

Mart Ayında Üniversitemizden Ayrılan İdari Personelimiz
Adı Soyadı     Birim      
Daire Baş. Ömer YILMAZ    Küt. ve Dok. Daire Bşk.     
Bilgisayar İşletmeni Hacer Ceran BAL  Sağ. Kül. ve Spor Daire Bşk.
Mimar Hatice ALTINKAYNAK   Yapı İşleri ve Tek. Daire Bşk.
Bilgisayar İşletmeni İ. İrfan SAĞLAM   Str. Geliştirme Daire Bşk. 

Mart Ayında Üniversitemizden Ayrılan Akademik Personelimiz
Adı Soyadı     Birim    Anabilim Dalı   
Prof. Dr. Ali Rıza ERBAY    Tıp Fak.    Kardiyoloji   
Doç. Dr. Emir ŞİLİT    Tıp Fak.    Radyoloji

SARIKAYA VE SARAYKENT KIZ TEKNİK ve 
MESLEK LİSELERİ KAMPÜSÜMÜZDE

Sarıkaya ve Saraykent Kız Teknik ve Meslek Liseleri 
son sınıf öğrencileri Bozok Üniversitesi Erdoğan Ak-
dağ Kampüsü ve Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu’nu 
gezdi. Üniversitemiz ile ilgili bilgi almak ve üniversite-
yi daha yakından tanıma amaçlı yapılan gezide Sağlık, 
Kültür ve Spor Daire Başkanlığı yetkilileri gezi boyun-
ca öğrencilere rehberlik etti. Lise öğrencileri ilk ola-
rak Merkezi Kütüphane’yi gezdi. Kütüphane görevlisi 
Sevgi Karakoç kütüphanenin kitap ve kaynak kapasite-
si gibi genel işlevine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Genel Sekreter Ahmet Gümüşsoy, Öğrenci İşleri Dai-
re Başkanı Orhan Karaca üniversitenin bölümleri, eği-
tim programları ve puanlarına ilişkin bilgi verdi. 
Bozok Üniversitesi Genel Sekreteri Ahmet Gümüşsoy, 
üniversitemizin kuruluşunun beşinci yılını doldurduğu-
nu ifade ederek aynı dönemde kurulan diğer üniversi-
telere kıyasla ileride olduğunu belirtti. Hedeflerinin 
en iyisi olduğunu kaydeden Ahmet Gümüşsoy; “Siz de 
hedefinizi yüksek tutarak en iyisi olmaya gayretinde 
olun.” dedi.
Öğrenciler daha sonra sırasıyla İktisadi İdari Bilim-
ler, Fen Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Mimarlık Fa-
kültesi ve Yerköy Adalet MYO’yu gezerek üniversite-
nin fiziki ve genel durumlarını yerinde gördü. 
Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Abdullah Şengö-
nül üniversite sınavına girme arifesinde olan lise son 
sınıf öğrencilerine üniversite ve meslek seçimine iliş-
kin bilgiler verdi. Abdullah Şengönül; “Üniversitelerin 
evrensel bilginin olduğu ve ortaya çıkarıldığı yerdir. 
Eskiden olduğu gibi, iyi üniversiteler sadece büyükşe-
hirlerde değildir. Gelişen teknoloji ve imkanlar saye-
sinde artık insanlara istediği bölümü kendi şehrinde 
okuma imkanı vermektedir.” dedi. 
Şengönül, Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu’nun şu 
an itibariyle Türkiye’de bulunan 16 tane Adalet Mes-
lek Yüksekokulu içerisinde hem fiziki alt yapı hem de 
eğitim içeriği olarak en iyisi olduğunu belirterek bura-
dan mezun olan öğrenciler birkaç ay gibi kısa bir süre 
içerisinde iş bulabilmektedir.” dedi.  

ÖĞRENCİLERİMİZ TÜRKİYENİN ÜÇ ÖNEMLİ 
KURUMUNDA STAJ İMKANI BULDU

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans 
salonunda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İs-
tanbul Menkul Kıymetler Borsası ( İMKB) ve 
Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları 
Birliği (TSPAKB) kurumlarından gelen uzman-
larca “Türkiye Sermaye Piyasası” konferansı 
verildi. 

Konferansa Rektör yardımcımız Prof. Dr. Cen-
giz Soykan, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Emine Kılavuz, öğretim ele-
manları ve çok sayıda öğrenci katıldı. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Emine Kılavuz’un açılış konuşmaları 
ile başlayan konferansta üç önemli kurumdan 
gelen uzmanlar tarafından sunumlar yapıldı. 
Sunumların tamamlanmasının ardından öğrenci-
lerin sorularını cevaplayan uzmanlar, sermaye 
piyasasının ülkelerin gelişme ve kalkınmasında-
ki yeri ve önemine değindikleri bilgiler verdiler. 
Her kurum yetkilisi hem kendi kurumu hem de 
kurumunun Sermaye Piyasası hakkındaki fonk-
siyonundan bahsetti.  Konferansta öğrenciler 
kurumların yapısı ve ülke ekonomisine etkileri 
hakkında bilgilenirken, bu kurumlardaki iş im-
kanları hakkında da bilgiler aldılar. Konferans 
sonunda katılımcı öğrenciler arasında yapılan 
kura çekilişinde adları belirlenen öğrencilere 
bu kurumlarda staj imkanı da sunulacaktır.

Abdurrahman DOĞANHatice BAŞAR

Abdurrahman DOĞAN

Cahide KİBAROĞLU

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık 
Bölümü öğrencileri  2010-2011 Güz Yarıyılı 
Projelerini sergiledi. Serginin açılışına; 
Yozgat Belediye Başkanı Yusuf Başer, Rek-
tör Yardımcılarımız Prof. Dr. Emin Yıldırım, 
Prof. Dr. Cengiz Soykan, Mühendislik-
Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tamer 
Uçar, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Talat Özpozan, Ziraat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Ali Gülümser, İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine 
Kılavuz, Genel Sekreter Ahmet Gümüşsoy, 
öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Sergi açılışı protokol konuşmaları ve 
başarılı 9 öğrenciye ödüllerinin verilmesi 
ile yapıldı. Sonrasında katılımcılar öğrenci 
projelerini görme fırsatı buldular.
Sergi açılışında bir konuşma yapan 

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Tamer Uçar; “Öğrencilerimizin 
yapmış olduğu projelerin sergilendiği 
etkinliğe katılımınızdan ötürü hepin-
ize teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz 
tarafından hazırlanan birbirinden güzel pro-
jeleri sergilemek ve sizlerle paylaşmaktan 
büyük bir mutluluk duyuyorum.” dedi.

Yozgat Belediye Başkanı Yusuf Başer 
yaptığı konuşmada; “Üniversitemiz, Mimar-

lar Odası ve Belediye Başkanlığı olarak ilim-
izin tarihi ve mimari yapısına uygun modern 
binaların inşa edilmesinde işbirliği yapmayı 
planlıyoruz.  Öğrencilerimizin tasarlamış 
olduğu projelerin hepsi birbirinden güzel. 
Bu projelerin şehrimizde hayata geçmes-
inde belediye olarak her türlü işbirliğine 
hazırız” dedi. Başkan Başer projenin 
hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür 
ederek sözlerine son verdi.

Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Çiğdem Belgin Dikmen yapmış olduğu 
açıklamada, Mimarlık bölümü tarafından 
yapılan öğrenci projelerinin yılda iki 
kez sergilendiğini, geleneksel hale ge-
len etkinliğin Mimarlık bölümünde okuy-
an tüm öğrencilerin başarılı projelerini 
kapsadığını belirtti. Yrd. Doç. Dr. Dik-
men amaçlarının öğrencilere uygulamaya 
dönük çalışmalar yaptırmak olduğunu, bu 
çalışmalarla kentin profilini ve aynı za-
manda mimari ihtiyaçlarını da tespit et-
meyi amaçladıklarını sözlerine ekledi. 
En iyi öğrenci projelerinin sergilendiği 
etkinlikte ilk dokuza giren öğrencilerin 
ödüllendirildiğini de söyleyen Dikmen, “Pro-
je sergimiz öğrencilerimizin motivasyonuna 
büyük bir katkı sağlamaktadır.” dedi.

Mimarlık Bölümü Öğrencilerinin Çalışmalarını Sergilediği ve 
Gelenekselleşen Öğrenci Projeleri Sergisi İlk Kez İl Yöneticileri ile Buluştu.

Abdurrahman DOĞANCahide KİBAROĞLU



BİZİM ve ÇOCUKLARIMIZ İÇİN GÜVENLİ İNTERNET...
     Günümüz dünyasında bilgisayar ve iletişim 
teknolojilerinde ileri düzeyde gelişmeler yaşan-
maktadır. Bu gelişmelerin başında da özellikle 
İnternet gelmektedir. İnsanlar çalışma, iletişim 
kurma ve her türlü günlük ihtiyaçlarını İnternet 
ortamında karşılama yoluna yönelmişlerdir. 

      Bugünkü modern toplumda insanlar, bilgisa-
yar ile küçük yaşlarda tanışmakta; evde ve okul-
da, gerek ödevleri için gerek eğlence için bilgisa-
yardan yoğun bir şekilde istifade etmektedirler. 
Erişkinler bilgisayar ve İnternet’i ne kadar çok 
kullanıyorlarsa çocuklar ve gençler de artık aynı 
düzeyde hatta erişkinlerden çok kullanmaktırlar. 
Kısacası her yaştan insan için İnternet artık kul-
lanılması vazgeçilmez bir araç olmuştur. İnternet 
hayatımızın her alanında bu kadar çok kullanıl-
dığı için hem kullanıcı olarak hem de ebeveynler 
olarak bizlerin uyması ve dikkat etmesi gereken 
bazı kurallar bulunmaktadır. Bunların en başında 
da bilinçli ve güvenli bir İnternet kullanıcısı ol-
mamız gelmektedir. Çünkü İnternet kullanırken 
karşılaşabileceğimiz olumsuzlukların ve risklerin 
neler olacağını bilmemiz bunlara karşı önlemi-
mizi almamız gerekmektedir. Bunun yanında da 
İnterneti kullanırken dikkat etmemiz gereken 
kuralların neler olduğunu bilmemiz ve bu ku-
ralların neler olduğunu özellikle çocuklara da 
öğretmemiz gerekir.

Ebeveynler olarak bizler çocuklarımızın güvenli 
bir şekilde İnternet kullanmalarını sağlamak 
zorundayız. Aynı zamanda çocuklarımızın daha 
bilinçli ve güvenli İnternet kullanıcıları olmaları-
na yardımcı olmamız gerekir. Örneğin;

• Çocuklarımızla iyi iletişim içinde olmalıyız. 
Çocuklarımızın arkadaşları, sevdikleri ve sevme-
dikleri konular hakkında bilgi sahibi olmalıyız.

• Çocuklarımızın İnternet’e girdiği bilgisayarın 
evinizin ortak kullanım alanı içinde olmasına 
dikkat etmeliyiz.

• Çocuklarımızın İnternet’te kalma süresine ve 
bilgisayar kullanma süresine mutlaka kısıtlama 
getirmeliyiz.

• En çok dikkat etmemiz gereken noktalardan 
biri de İnternet kullanımı hakkında çocuklarımı-
za iyi birer örnek olmalıyız.

• Mümkün olduğu kadar çocuklarımızla birlikte 
İnternet’ i kullanmalıyız.

• Çocuklarımız İnternet’te dolaşırken sık sık 
onları kontrol etmeliyiz.

• Çocuklarımızın İnternet ortamında güvenliği 
sağlamak ve zararlı içeriklerden korumak için 
güvenlik programları kullanmalıyız.

Bu örnekler daha da çoğaltılabilir. Şunu unut-
mamamız gerekir; İnternet istesek de istemesek 
de artık hayatımızın bir parçası ve biz bu ortam-
dan kendimizi soyutlayamayız. Kendimizi bu 
ortamlara alıştırmamız, bilinçli ve güvenli birer 
kullanıcılar olmamız gerekir. Bunlar da bizim 
elimizdedir.  

Öğr. Gör. Hakkı BAĞCI
Meslek Yüksekokulu

BİLİŞİM SPOR KÖŞESİ

ÖZGÜR ve GÜVENLİ ÜNİVERSİTE PROJESİ 
KAPSAMINDA YOZGAT EMNİYET MÜDÜRÜ 
ZİYARETİ  

Özgür ve Güvenli Üniversite Proje’si kapsamında Bozok Üni-
versitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Soykan, Öğrenci 
İşleri Daire Başkanı Orhan Karaca, Öğrenci Konseyi Başkanı 

Fırat Topaloğlu ile bir-
likte Öğrenci Konseyi 
üyeleri, Yozgat Em-
niyet Müdürü Bekir 
Akarsu’yu makamında 
ziyaret etti.

   Öğrenci Konseyi 
Başkanı Fırat Topaloğlu 

Emniyet Müdürü Bekir Akarsu’ya  Bozok Üniversitesi’ni tanıtıcı 
çeşitli hediyeler  ile birlikte Bozok Üniversitesi logolu kra-
vat takdim etti. Ziyarette, Yozgat’ta üniversite öğrencilerinin 
öğrenim sorunları ve yaşayışları konusunda karşılıklı bilgi 
alışverişinde bulunuldu.

Yozgat Emniyet Müdürü Bekir Akarsu ziyaret sonrasında Üni-
versite heyetine Yozgat Polisevi’nde öğle yemeği vererek  zi-
yaretlerinden dolayı Rektör  Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Soykan 
ve beraberindeki heyete teşekkürlerini ifade etti.

ÜNİVERSİTEMİZ FITNESS VE KICKBOKS MERKEZİ HİZMETE AÇILDI 
Üniversitemiz personel ve öğrencilerinin spor yapmaları için Fitness 
ve Kickboks Merkezi Rektörümüz Prof. Dr. Varinli’nin katıldığı törenle 
açıldı.
 
Açılışa; Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Emin Yıldırım ve Prof. Dr. 
Cengiz Soykan, fakülte dekanları, yüksekokul ve meslek yüksekokulu 
müdürleri, öğretim elemanları, idari personel ve öğrenciler katıldı. 
Üniversitemiz öğrenci ve personelinin spor yapması için açılan Merkez 
Erdoğan Akdağ Kapalı Spor Salonu içinde hizmet verecek.

Merkezin açılışı kurdele kesimi ile başladı. Açılışta bir konuşma yapan 
Rektörümüz Prof. Dr. İnci Varinli,  Üniversite yönetimi olarak sporu 
desteklediklerini vurguladığı konuşmasın şöyle sürdürdü; “Sağlıklı bi-
reyler yetişmesinde sporun önemini biliyoruz ve bu amaçla Üniversitemiz kampüs alanı içinde çok sayıda spor tesisi ile 
sporu ve spor tutkunu öğrenci ve personelimizi destekliyoruz. Amacımız, başta kapalı spor salonumuz olmak üzere, tenis 
kortumuz, halı sahamız, futbol ve basketbol sahalarımız ile hizmet veren spor alanlarını hem nicelik hem de nitelik olarak 
artırmaktır.” dedi. Kurdele kesimi ardından tesisleri gezen konuklar spor salonu ve içinde bulunan ekipmanlar hakkında 
bilgiler aldı. 

Özgür ve Güvenli Üniversite Projesi 
Programı kapsamında kararlaştırılan 
Dostluk Maçı Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Cengiz Soykan, Yozgat Em-
niyet Müdür Bekir Akarsu, Emniyet 
Müdür Yardımcısı Hasan Uslu ve 
Yozgat Polis Meslek Yüksek Okulu 
Müdürü Yunus Çetin’in katılımları 
ile 6 Mart 2011 tarihinde Bozok Üni-
versitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü 
Kapalı Halı Saha’da oynandı. 

Maç sonrasında oyunculara baklava ikram edildi. Emni-
yet Müdürlüğü ziyareti esnasında çekilmiş fotoğraflardan 
oluşturulmuş hediyeleri Emniyet Müdürü Bekir Akarsu 
tarafından öğrenci konseyi üyelerine verilerek bu gibi 
organizasyonların dayanışma ve kaynaşma bağlamında 
önemini vurguladı.

DOSTLUK MAÇI 

Abdurrahman DOĞANCahide KİBAROĞLU



KARE BULMACA

SUDOKU
Şubat Ayı Kare Bulmaca Çözümü

Şubat  Ayı Sudoku Çözümü

İLÇELERİMİZDEN

Pancar Diyarı... BOĞAZLIYAN

Boğazlıyan, Yozgat ilinin güneyinde, Kayseri yolu üzerinde kurulmuş olan bir ilçe-
sidir. Dulkadirli Türkmenleri yani Bozokların içerisinde bulunan Boğazlıyanoğulları 
Oymağı kurmuştur.İlçenin adı da buradan gelir. Günümüzde halen Boğazlıyanoğul-
ları varlıklarını sürdürmektedirler.Zaman içerisinde diğer Bozok Türkmenleri de 
Boğazlıyan’a gelerek yerleşmişler ve ilçe bulunduğu bölgede önemli bir yerleşim 
merkezi olmuştur.

Halk arasındaki söylentilere göre Boğazlıyan’ın yerinin kurulduğu dönemde bir ba-
taklık halinde sazlıklarla kaplı olduğu, bu nedenle buraya girmek isteyenlerin bir 
çoklarının boğulduğu o sebeple bölgeye Boğazlıyan dendiği, sonradan ilçenin adı da 
bu isimden dolayı Boğazlıyan olarak kaldığı sanılmaktadır. Boğazlıyan adı teberi 
tarihinde “ barış içinde yaşanan yer “ anlamına geldiği ve isminin bundan ötürü 
verildiği kaydı bulunmaktadır. 

Boğazlıyan İlçesi ve çevresindeki höyüklerden (Boğazlıyan, Yoğunhisar, Çalapver-
di, Yazıkışla, Devecipınar) anlaşıldığına göre Hitit uygarlığı ve Roma İmparatorluğu 
(Bizans) dönemlerinde ilçe ve çevrelerinin yerleşim merkezleri olduğu anlaşılmak-
tadır.

İlçe, ova kenarında kurulduğu için her yönden rüzgarın etkisine açıktır. Sert rüz-
garlar; özellikle, kış mevsiminde sıcaklığın daha çok düşmesine yol açmaktadır. 
İlçenin yaygın doğal bitki örtüsü, bozkırlardır. Ancak, dere ve çay kenarlarında 
ticari amaçla yetiştirilmiş söğüt ve kavak toplulukları yer almaktadır.
İlçenin Bahariye Köyü’ndeki “Cavlak” adındaki kaplıca yatırımcıları ilgisini çekmek-
tedir. Bu kaplıcanın turizme kazandırılmasıyla termal turizm açısından önemli bir 
getiri sağlayacaktır.

Uzunlu Barajı’ndan gelen sularla sulanan verimli Boğazlıyan Ovası önemli bir tarım 
alanıdır. Burada; tahıl, patates, fasulye, yeşil mercimek, nohut, ayçiçeği; ayrıca, 
bir şeker fabrikasının pancar ihtiyacını karşılayabilecek oranda, şekerpancarı üre-
timi yapılmaktadır. İlçede, Türkiye’nin 25. şeker fabrikası olan bir şeker fabrikası 
vardır. Geniş meralarda büyük koyun sürüleri beslenmektedir. İlçede, yapağı, yağ 
ve peynir üretimi çoktur. Hayvancılığın gelişimine paralel olarak, yem fabrikaları 
kurulmuştur.

Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey; Milli mücadele döneminde, Ermeni çe-
telerine karşı çalışmalar yaptıgı için İstanbul hükümeti tarafından tutuklanıp 
İstanbul’a götürülür ve işgalci devletlerin baskıları sonucu idam edilmesine karar 
verilir. İdamından yaklaşık 2 yıl sonra ise Ankara Hükümeti tarafından “Milli Şe-
hit” ilan edilir

Boğazlıyan Meslek Yüksek Okulu Öğrenci Alımına Başlayacak
Boğazlıyan İlçesi Yüksek Öğrenime Destek Derneği’nin 8 Eylül 2008 tarihinde 
yapımına başladığı Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu Binasının iç tefrişatının da biti-
rilmesine müteakiben Bozok Üniversitesi’ne teslimine ilişkin protokol imzalandı.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İnci Varinli, Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu’na 
bilgisayar programcılığı, dış ticaret, lojistik, iklimlendirme ve soğutma ile el sanat-
ları olmak üzere, 5 ayrı bölüm açılmasının kararlaştırıldığını ifade etti. Önümüzde-
ki eğitim yılı itibariyle Bilgisayar Programcılığı, Dış Ticaret ve Lojistik bölümlerine 
öğrenci alımlarının başlayacağını belirten Prof. Dr. İnci Varinli, öğrencilerin en iyi 
şartlarda eğitim görmeleri için tüm imkânlarını kullanacaklarını ifade etti.

Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu’nda, teknik eleman yetiştireceklerini belirten Va-
rinli, “Ülkemizde, özellikle istihdam konusunda ciddi bir sıkıntı var. Bunun aşılabil-
mesi için nitelikli teknik elemana ihtiyaç var. Boğazlıyan’da açmayı düşündüğümüz 
bölümlerle teknik eleman yetiştirmeyi hedefliyoruz. 2011-2012 eğitim ve öğretim 
yılında Boğazlıyan Meslek Yüksek Okulu’na öğrenci alınmasını planlıyoruz. Bu ko-
nuda gerekli çalışmalarımızı hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Birinci yılda 250–
300 öğrenci, ikinci yıl da ise 500-600 öğrenci yüksek okulumuzda eğitim öğretim 
görecek.” diye konuştu.




