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“ Hocalı Katliamı ” 
Şehitlerimizi Anma Programı

Rektörümüz “Yerinde 
Konuşuyoruz”a Konuk Oldu

Yükseköğreti̇mıṅ Yenıḋen 
Yapılandırılması ve Kalıṫe 
Güvence Sıṡtemı ̇Çalıştayı

Çayıralan Meslek 
Yüksekokulu Protokolü 

İmzalandı

Eğitim Fakültesi Dekan Vekili
Prof. Dr. Recep Şahingöz

Hepati̇t B ve C Hastaları 
Artik İl Dışına Gıṫmeyecek

Sigaraya Karşı 
Sıfır Tolerans

Üniversitemiz Dil Tarih Topluluğu ve Makine Mühen-
disliği öğrencileri tarafından “Hocalı Soykırımı” Şe-
hitlerimizi Anma Programı düzenlendi. 

Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okunması ile baş-
layan programın açılış konuş-
masını yapan Rektörümüz 
Prof. Dr. Tamer Uçar şunları 
söyledi; “Merhum Cem Ka-
raca Karabağ’ın işgali ile ilgili 
şöyle seslenmişti: 

“Karabağ’da talan var
 Ak gerdana saldıran var 
 Demirsen durun geldim
 Gözü yolda kalan var...” 

Bundan tam 20 sene önce 26 
Şubat 1992’de, Azerbaycan 
Devleti’nin resmi açıklama-
sına göre 106’sı kadın 83’ü 
çocuk olmak üzere 613 Azeri 
Türkü, Ermeniler tarafından 
Hocalı’da katledildi. Fakat 20. 
yüzyılın sonunda yapılan bu 
trajik katliama şimdiye kadar 
hep sessiz kalındı. Peki bu soykırım 
neden ve nasıl gerçekleşmişti? Bu 
sorunun cevabı, Karabağ mesele-
sinde gizli aslında. Ermenistan ile 
Azerbaycan arasında bulunan Dağlık 
Karabağ’ın en önemli tepelerinden 
olan Hocalı Kasabası, Ermeni ordusu 
için her zaman ele geçirilmek iste-
nen bir yerdi. Yıllar süren kuşatmala-
rın ardından nihayet 1992 yılı 25 Şu-
bat gecesi beklenen oldu. Silahlanan 
Ermeniler, sivilleri kıstırdı. Evlerinde 
onları katletti. Cesetler, vahşi bir şe-
kilde üst üste atılarak yakıldı. 

İnsanlık sükût etmişti; ama sözüm ona ‘Kutsal Haç’ 
uğruna yapılan savaş, Hocalıları yok edene kadar de-
vam etti. Saldırıdan sonra Hocalı’ya gelenler akıl al-
maz manzaralarla karşılaştı. Çocukların gözleri oyul-
muş, burun ve ağızları bıçaklarla kesilmiş, yaşlıların 
yüzlerine jiletlerle vurulmuştu. Erkeklerin saçları ko-
parılmış, hamile kadınların karınları açılmıştı... 

Anlatırken bile tüylerimizi ürperten bu vahşet, Erme-
niler tarafından hiçbir zaman yalanlanmadı; aksine 
bir övünç kaynağı gibi anlatıldı durdu. Hatta Erme-

nilerden bazıları, Hocalı’da 
yaptıklarını kitaplaştırdı bile. 
Bunlardan biri Zori Balayan, 
“Ruhumuzun Canlanması” 
adlı kitabında şöyle bir olay-
dan bahsediyor: 

“... Askerlerimiz, arkadaşım 
Haçatur’la girdiğimiz bir evde 
13 yaşındaki bir Türk çocuğu-
nu pencereye çivilemişlerdi. ... 
Çocuğun bağırışları duyulma-
sın diye Haçatur, annesinin ke-
silmiş göğsünü çocuğun ağzına 
verdi. ... Daha sonra bu 13 ya-
şındaki Türk’e atalarının bizim 
çocuklara yaptıklarını yaptım. 
Başından, sinesinden ve kar-
nından derisini soydum. Saate 
baktım, Türk çocuğu 7 dakika 
içinde kan kaybından öldü. ... 
Türk çocuğuna yaptığım bu 
işkenceden kendimi rahatsız 
hissetmedim. Haçatur daha 

sonra ölmüş Türk çocuğunun cese-
dini parça parça doğrayıp Türklerle 
aynı kökten olan köpeklere attı.” 

Maalesef tüm dünya, Hocalı’da ya-
şananlara kayıtsız kaldı. İnsan hak-
larını çok önemseyen Batı, Karabağ 
işgaline müdahale etmedi. Hocalı 
Soykırımı, 20. yüzyılda insanlığa kar-
şı vahşice yapılmış en büyük soykı-
rımdır. 26 Şubat 1992 tarihi yalnızca 
Türk Dünyasının ve Azerbaycan’ın en 
kederli günlerinden biri değil, aynı 
zamanda insanlık tarihinin de en acı-

masız sayfalarından biridir. Azerbaycan’ın Karabağ 
Bölgesi’ndeki Hocalı kentinde masum sivillere yapı-
lan bu soykırımı tel’in ediyor, bu vesile ile tüm şehit-
lerimize Allah’tan rahmet diliyorum.” 

Etkinlik, program koordinatörü Öğretim Görevlisi 
Ebubekir Güngör’ün günün anlam ve önemini belir-
ten konuşması ve sinevizyon gösterimi ile program 
son buldu.

 “HOCALI SOYKIRIMI” ŞEHİTLERİMİZ ANILDI 

Üniversitemiz Ödüle 
Doymuyor



ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ  

CİMPOR-YİBİTAŞ Yozgat Çimento Fabrikası Genel Müdürü 
Mahmut Parmaksız Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar’a 
nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette Üniversite sanayi 
işbirliği konularında fikir alışverişinde bulunuldu. Rektörü-
müz Prof. Dr. Tamer Uçar,  Yozgat’ın sanayisi fazla gelişmeyen 
bir il olduğunu az sayıda da olsa sanayi kuruluşlarının 
bulunduğunu belirterek;  “Bu kuruluşların en önemlileri 
arasında şüphesiz çimento fabrikamız geliyor. Çimento 
fabrikası Yozgat için artı bir değer. Fabrikada teknolojinin büt-
ün imkanları kullanılıyor. Hem Üniversite sanayi işbirliği hem 
de öğrencilerimizin bu tür fabrikalarda staj yaparak kend-
ilerini geliştirmesi gibi konularda fabrikamızla işbirliğimiz olabilir. Çimento fabrikamızın genel müdürü 
Yozgat’a geleli üç ay olmuş kendilerine hoş geldiniz diyerek görevinde başarılar diliyor, nazik ziyaretinden 
dolayı teşekkür ediyorum.” dedi. Mahmut Parmaksız ise "Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer 
Uçar’ı makamında ziyaret ederek görüş alışverişinde bulunmak istedim. Bozok Üniversitesi ile sürekli 
iletişim içinde olmamızın çağın gereği olduğunu düşünüyorum. Üniversite bilimin, teknolojinin üretildiği 
yerdir. Üniversite ile sürekli iletişim halinde olarak kendimizi yenilemek insan kaynaklarının gelişiminde 
performansımızın artmasına katkı sağlayacağını ve bize ivme kazandıracağını düşünüyorum." dedi.

TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRETİMİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE KALİTE 
GÜVENCE SİSTEMİ ÇALIŞTAYI YAPILDI

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi ve SETA Vakfı’nın ortak 
olarak düzenlediği “Türkiye’de Yükseköğretimin Yeniden Ya-
pılandırılması ve Kalite Güvence Sistemi Çalıştayı” yapıldı. 20 
Şubat 2012 tarihinde Zonguldak Dedeman Otel’de gerçek-
leştirilen Çalıştaya, YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, 
Zonguldak Valisi Erol Ayyıldız, Zonguldak Belediye Başkanı 
Muharrem Akdemir,  YÖK Yürütme Kurulu üyesi Prof. Dr. 
Durmuş Günay, YÖK üyeleri Prof. Dr. Recep Öztürk ve Prof. 
Dr. Yunus Söylet, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi  Rektö-
rü Prof. Dr. Mahmut Özer, SETA Vakfı Dış Politika Direktörü 
Prof. Dr. Talip Küçükcan, ÖSYM Başkan Yardımcısı Prof. Dr. 
Ercan Öztemel ve yirmi yedi üniversite rektörü iştirak etti. 
Türkiye Yükseköğretim Sisteminde önümüzdeki dönemler-
de uygulamaya konulacak köklü değişikliklerin konuşulduğu 
ve tartışıldığı bu kritik Çalıştaya Rektörümüz Prof. Dr. Tamer 
Uçar da katıldı. 

Dünyada ve Avrupa’daki yükseköğretim alanında kalite gü-
vence sistemiyle ilgili genel eğilimler ve uygulama örnekleri 
ile model önerilerinin incelendiği çalıştayda, üniversiteleri-
mizde kaliteyi artırmaya ve Yükseköğretim Kurulu’nun yeni-
den yapılandırılmasına yönelik olarak neler yapılabileceği tartışıldı. Çalıştayın ilk oturumunda “Türkiye’de 
Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılması ve Kalite”, ikinci oturumunda ise “Yükseköğretim için Kalite 
Güvence Sistemi Yaklaşımı” konuları hakkında sunum ve konuşmalar yapıldı. Genel bir değerlendirmenin 
yapıldığı üçüncü oturumun sonunda  YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya katılımcılara plaket verdi. 
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 “TRT Anadolu” televizyonunda canlı olarak yayınlanan “Yerinde Ko-
nuşuyoruz” Programı Yozgat’ta yapıldı.  İl Kültür ve Turizm Müdür-
lüğü salonunda gerçekleştirilen programda, Yozgat’ın tarihi ve doğal 
güzelliklerinin yanında sosyal, kültürel ve ekonomik yönleri de ele 
alındı. Programa konuk olarak Yozgat Valisi Necati Şentürk, Beledi-
ye Başkanı Yusuf  Başer, Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, Gazi Üni-
versitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakkı Acun, Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Metin Özışık, Yozgat Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı 
Mehmet Saygı, Kent Konseyi Başkanı Ünsal Allıoğlu katıldı. 

Rektörümüz Prof. Dr. Uçar yaptığı konuşmada şunları söyledi; “Bu 
programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yozgat ile ilgili 
her türlü değerin tanıtımı açısından son derece önemli. Program sa-
yesinde biz de Bozok Üniversitesi Rektörlüğü olarak Üniversitemizi 
geniş kitlelere tanıtma fırsatı elde etmiş olacağız. 1992 yılında kurul-
muş Mühendislik-Mimarlık Fakültemiz ardından kurulan Fen Edebi-
yat ve İktisadi İdari Bilimler fakültelerimiz Üniversitemizin çekirde-
ğini oluşturuyor. 2006 yılında Bozok Üniversitesi kurulduktan sonra 
Üniversitemizde fakülte sayısı hızla arttı, şu anda 8 fakültemiz var. 
Toplam öğrenci sayımız 9 bin civarındadır. Hedefimiz aslında hem ni-
telik hem de nicelik açısından daha fazlasına ulaşmaktır. Ancak bu 
hedefimize ulaşmamızı sınırlayan koşullar var. 

Son yıllarda biliyorsunuz üniversite sayısı 174’e ulaşmıştır. Dolayısıyla 
çok ciddi bir rekabet, öğrenci kapma yarışı var. Üniversiteler kaliteli 
öğrenci çekme yarışında. Biz de bu yarışın içerisine dahil olduk, do-
layısıyla salt öğrenci sayısına kilitlenirsek hata yaparız. Bu nedenle 
nicel olarak öğrenci sayımızı artırırken kaliteyi de artırmayı hedefli-
yoruz. Biliyorsunuz son yıllarda işsizlik çok ciddi bir problem oldu. Bu 
nedenle bazı programlar öğrenci alamaz hale geldi. Yüksek Öğretim 
Kurulu’nda da bunlar görüşülüyor. Bu noktadan baktığımızda öğren-
cilerimizin mezun olduklarında iş imkanı olan alanlar açmak önem 

arz ediyor.  Temel hedefimiz kaliteli eğitim öğretim ortamı yaratarak nitelikli öğrenciyi burada eğitmek ve aynı 
zamanda öğrenci sayımızı 20-25 binlere çıkartmaktır. Teşekkür ediyorum.” dedi.

REKTÖRÜMÜZ PROF. DR. TAMER UÇAR “YERİNDE KONUŞUYORUZ”A KONUK OLDU



ÇAYIRALAN MESLEK YÜKSEKOKULU PROTOKOLÜ İMZALANDI

Akdağmadeni, Yerköy, Boğazlıyan, Sorgun ve Sarıkaya‘dan 
sonra Çayıralan ilçesine de Meslek Yüksekokulu yapılıyor. 
Çayıralan ilçesine yapılması planlanan Meslek Yüksekoku-
lu binasının protokolü Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar 
ile Çayıralan Meslek Yüksekokulu Yaptırma ve Yaşatma 
Derneği Başkanı İşadamı Hayri Yıldız tarafından düzenle-
nen törenle imzalandı.

Protokol imza töreninde konuşan Rektörümüz Prof. Dr. 
Tamer Uçar, Çayıralan ilçesinde sağlanan birlik beraber-
lik ve kenetlenmenin kendilerini mutlu ettiğini belirterek; 
“Üniversitemiz çok hızlı gelişiyor. Bir yandan yeni binalar 
ve alt yapı yatırımları yaparken, bir yandan da birim ve 
öğrenci sayılarımızı artırma düşüncesiyle çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz.” dedi. Rektör Prof. Dr. Uçar; “Öğrencile-
rimiz bizim misafirlerimiz, onlar bize ailelerinin emane-
tidir. Dolayısıyla öğrencilerimizin her türlü ihtiyaçlarının 
karşılanacağına gerçekten iyi şartlarda eğitim ve öğretim 
alacaklarına emin olmadıkça öğrencilerimizi macera içer-
sine sokmak istemiyoruz. Kaliteli bir eğitim öğretim orta-
mı sağladıktan sonra okulların açılmasına müsaade etme 
kararı aldık. Geçmişte yaşanmış kötü tecrübeler var. İlçe-
lerde öğrencilerimizin barınma ve benzeri sorunlar yaşa-
dıklarını biliyoruz. Maalesef bu sorunların muhatabı biz 
oluyoruz. Bu noktada titiz davranmamız normaldir. İşte 
bu anlayışla Üniversite yönetimi olarak sizin talebinizi de 
değerlendirdik ve olumlu yanıt vermeyi uygun bulduk. 
Hayırlı uğurlu olsun.” dedi.  

İlçe Kaymakamı Hatice Bayar Özdemir de şunları söyledi; 
“Meslek Yüksekokulunun kurulması İlçemiz adına olumlu 
ve gayet güzel bir gelişme. Üniversitemize maddi manevi 
destek olunacağını ilçe kaymakamı olarak taahhüt ediyo-
rum. Her mülki amir bunu taahhüt edemez ama ben ha-
kikaten başta Hayri Bey olmak üzere bütün arkadaşların 
özverili olacağına canı yürekten inanıyorum.” Çayıralan Meslek Yüksekokulu Yaptırma Yaşatma Derneği 
Başkanı hayırsever işadamı Hayri Yıldız da; “Havaların ısınmasıyla birlikte Nisan veya Mayıs ayında ilçemi-
zin ufkunu açacak gelişimine yön verecek olan Meslek Yüksekokulumuzun temelini atacağız.  Okulumuz, 
öğrencilerimizin her türlü ihtiyaçlarının karşılanacağı sosyal donatıları ile modern bir okul olacak. Meslek 
Yüksekokulumuz kampüsü içerisinde öğretim elemanlarımızın barınma ihtiyaçlarının karşılanması ama-
cıyla 6 adet lojman da inşa edilecek.  İlçemize başlatılan eğitim seferberliği bütün hızıyla devam ediyor. 
İlçe olarak kenetlendik, birbirimize destek vererek Çayıralan ilçemize yakışır bir Meslek Yüksekokulu inşa 
ederek Bozok Üniversitesi’ne devredeceğiz.  Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar ve Senato üyelerine 
sonsuz teşekkür ediyorum.” dedi.
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TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYEMİZ YRD. DOÇ. DR. YUNUS ÖZGER 
TRT ERZURUM RADYOSU’NDA

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim 
üyesi Yrd. Doç. Dr. Yunus Özger TRT Erzurum Radyosu'na ko-
nuk oldu. 15 Şubat 2012'de yapılan radyo yayınında Fransa 
Senatosu’nun, 23 Ocak 2012 tarihinde kabul ettiği "Ermeni 
Soykırımını İnkâr Yasası"na ilişkin değerlendirmelerde bulun-
du. 1915'te cereyan eden olayları değerlendirirken bu sürecin 
çok daha öncesinde  gelişen Ermeni ayaklanmaları ve sorun-
larını da bilmenin Ermeni meselesini anlamak için elzem ol-
duğunu belirtti.

Yrd. Doç. Dr. Yunus Özger, 21 Şubat tarihinde yayınlanan programda ise Birinci Dünya Savaşı sonrasında 
Rusların Doğu Anadolu'yu işgali ve Rusya'da meydana gelen ihtilal sonrasında bölgeyi boşaltmaları aka-
binde Ermeni çetelerin yaptığı zulümler ve 21 Şubat 1918'de Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşuna 
dair detayları aktardı. Doğu Anadolu'da meydana gelen Ermeni ayaklanmalarının sebep ve sonuçlarının 
uluslararası ilişkiler boyutu üzerindeki etkileri ve yurtdışı bağlantılı Fedai adlı Ermeni örgüt üyelerinin 
yaptıkları eylemlerde stratejilerinden de söz eden Özger, "Ermeni diasporası olay ve gelişmeleri manipü-
le ederek gerçekleri sergilemekten imtina etmektedir. Oysaki 1915'de Ermeni meselesini ortaya çıkaran 
koşulları sağlıklı olarak değerlendirebilmek için  bu tarihten çok daha önce 1890'lı yıllarda meydana ge-
len hadiselerin çok iyi tahlil edilmesi gerekir." dedi.

ÜNIVERSİTEMİZ ÖDÜLE DOYMUYOR...

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan katılımıyla Bursa’da açılışı gerçekleştirilen Uludağ 
İhracatçı Birlikleri IV. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı’nda Türkiye Tekstil ve Konfek-
siyon Sektörü'nün gelecek vizyonuna yön verecek olan "Taşıt Tekstilleri ve Filtras-
yon”, "Koruyucu Tekstiller”, "İnşaat Tekstilleri” ve "Genel Tekstiller” ile "Sanayiye 
Uygulanabilir Yüksek Lisans” kategorilerinde düzenlenen yarışmada, Üniversitemiz 
Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Yekta Karaduman ‘Çevre Dos-
tu Kompozit Üretim Yöntemleri ve Otomotiv Endüstrisinde Kullanım Potansiyeli’ 
isimli Ar-Ge projesiyle  80’i yurtdışından olmak üzere 235 proje arasında birincilik 
ödülü aldı. 

Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Taha Niyazi 
Karaca’nın kaleme aldığı “Büyük Oyun” adlı kitabı İlim ve Sa-
nat Eserleri Derneği jüri üyeleri tarafından 2011 yılının tarih 
alanında yazılmış en iyi araştırma kitabı olarak ödüle layık 
bulundu. Prof. Dr. Taha Niyazi Karaca eserinde 19. yy siyasal 
olaylarını ve Osmanlı Devleti’nin dağılma sürecini inceleyerek 
dönemin İngiltere Başbakanı William Ewart Galdstone’nun 
Osmanlı Devleti’ni yıkmak amacıyla oynadığı oyunları mer-
cek altına tutuyor.  

“BÜYÜK OYUN”A BÜYÜK ÖDÜL



PROF. DR. RECEP ŞAHİNGÖZ: 
“EĞİTİM FAKÜLTELERİ ÜNİVERSİTELERİN LOKOMOTİF FAKÜLTELERİNDENDİR”

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Re-
cep Şahingöz  Bültenimize verdiği röportajda Türkiye’deki 
Eğitim Fakültelerinin işleyişi ve durumu, sosyal ve fen bi-
limlerde olan gelişmeleri, Yozgat ve Bozok Üniversitesi’nin 
gelişim sürecini değerlendirdi.

1963’te Yozgat’ta doğan Prof. Dr. Recep Şahingöz, ilk, 
orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamladı.  Ankara Üni-
versitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nden me-
zun olduktan sonra 1985’te Gazi Üniversitesi Eğitim Fa-
kültesi Fizik Eğitimi asistanı oldu. 13 yıl süren asistanlık 
sonrasında 1998 yılında Yrd. Doç. Dr. olarak Kayseri Er-
ciyes Üniversitesi’ne bağlı Yozgat Fen Edebiyat Fakültesi 
kurucu bölüm başkanı görevini üstlendi.  2003’te bir yıl 

Sheffield Üniversitesi  Fizik Bölümü’nde misafir öğretim üyesi olarak İngiltere’de bulunan Şahingöz, 2006 
yılında Doçent unvanı alarak 2010 yılında Profesör oldu.  Evli ve dört çocuk babası olan Prof. Dr. Recep 
Şahingöz, 2011 yılı itibari ile Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Vekili olarak çalışmalarına devam 
etmektedir.

Eğitim Fakültesi ve çalışmalarınız hakkında bilgi verebilir misiniz?
Eğitim Fakülteleri üniversitelerin lokomotif fakültelerindendir. Fakültemizde 7 bölüm  14  anabilim da-
lımız mevcuttur. Bunlardan  Fen Bilgisi Eğitimi , Okulöncesi Eğitimi ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi Anabilim Dallarında 2012-2013 eğitim öğretim yılında lisans öğrencisi almayı hedefliyoruz. Aynı 
zamanda Eğitim bilimlerinde yüksek lisans için çalışmalarımız vardır. Pedagojik Formasyon için ise gerekli 
öğretim üyesini tamamlamaya çalışıyoruz.Eğitim Fakültesi olarak diğer fakültelerden ilmi yönden  geç-
mek için tüm personel olarak söz verdik. Fen eğitimi ile ilgili yeni müracaat ettiğimiz bir adet  Fransa’nın 
Lille Üniversitesi ile  FP7 proje ortaklığı, Milli Eğitim Müdürlüğü Koordinatörlüğü’nde bir adet Comenius 
Regio Proje ortaklığı,  Gazi Üniversitesi ile birlikte ise bir adet Leonardo da Vinci Ortaklık müracaatımız 
mevcuttur.  Tübitak projeleri ile ilgili çalışmalarımız da devam etmektedir.

Bozok Üniversitesi ve Yozgat’a ilişkin izlenimlerinizden söz eder misiniz?
Rahmetli Yunus Akçamur Hocamızın ısrarı ve Gazi Üniversitesi’nden ders vermeye gelen arkadaşlarımı-
zın önerisi ve tabi ki Yozgatlı olmamızın da etkisi ile 1998 yılında buraya geldim. Geldiğimizde o kadar 
çok şeyden yoksunduk ki; kampüsümüzün suyu ve  yolu yoktu. Bir buçuk yıl Fakülte binasındaki odam-
da  çekyatlarda kaldım. Burada hava şartları dolayısıyla 2-3 gün mahsur kaldığımız zamanlar oldu. Bazı 
imkansızlıkların yanında Yozgat şehrinin küçük olması, işlerimizin yürüme mesafesinde ve kısa zamanda 
halledilebilmesi akademisyenler için avantaj oluşturdu. 

Benim şöyle bir felsefem vardır; kalkacağımı bildiğim  yere oturmam,  geri döneceğim yerden ayrılmam. 
Israrlara rağmen Gazi Üniversitesi’ne geri dönmedim. Fizik Bölümü’nü kurduk. Ben ve bir araştırma gö-
revlimiz  mevcuttu. Yunus Hocamızın güveni ve gayreti ile hoca sayımızı arttırarak eğitim ve öğretimdeki 
kaliteyi yükselttik.  Kişi başına düşen bilimsel yayın itibari ile Türkiye’nin sayılı üniversiteleri arasına gir-
dik. Ulusal ve uluslararası TÜBİTAK projelerimizle Fizik bölümümüz öncülük etmiştir. Gerçek Fizik Hoca-
ları şöyle düşünür: “Okullar tatil olsa da Ar-Ge anlamında daha fazla çalışmalar yapabilsek.”
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Yeni açılan üniversitelerin kuruldukları şehirlere olan katkılarını değerlendirebilir misiniz?
Yeni kurulan bu çok sayıdaki  üniversitelerin içinde zamanla gerçekten işini iyi yapan, kaliteli olan ayakta 
kalmayı başarabilecektir. Ben Gazi Üniversitesi’nin ilklerinden sayılabilirim. Fizik bölümünün beş yıl  ilk 
ve tek asistanıydım. Enstitü’nün o zamanki durumunu da bilirim. Ama şimdi Türkiye’nin sayılı ve seçkin 
üniversiteleri arasında yer almaktadır. Bozok Üniversitesi bundan 10 yıl öncesine nazaran daha ileri bir 
konumdadır. On yıl sonra ise epey bir aşama kat etmiş olacağız. 

Ben  Yozgat’taki  ilk akademisyenlerdenim. İşsiz okumuşu, işsiz okumamışa tercih ederim.  Üniversite öğ-
rencisini Yozgat’tan ayrı görmüyorum. 9 bin üniversite öğrencisi ile okuma yazma oranı aritmetik olarak 
birden yükselmiş oldu. Ticari anlamda çeşitlilik ve kalite arttı. Gençliğe yönelik pek çok mekan açıldı. Ora-
lara giden bizim üniversite gençliğimiz ve onları gören diğer gençlik de etkileniyor.  Alışveriş yerlerinde 
çoğunlukla bizim üniversite öğrencilerimiz istihdam ediliyor. Bu da halkla ilişkiler ve tanıtım bazında bir 
gelişmeyi getiriyor. 

Yozgat ekonomik yetersizlikten dolayı Türkiye’nin en çok göç veren illerinden biri. Tarıma dayalı bir top-
lum olmasına rağmen toprağı istenen verimlilikte değil. Devletin buraya yatırımı Yozgatlının yitik malıdır, 
verilmesi gerekir. Yatırımlar ile Yozgatlı gerçek değerine kavuşacaktır.  Fakir ve imkanlardan yoksun bir 
memleket olarak ekonomik, kültürel ve sosyal olarak kendini gösteremiyor. Üniversite ve devamında 
gelecek olan yeni yatırımlar ile göç de tersine dönecektir.

“Sosyal ve Fen Bilimleri Bir Ülkenin İki Kanadıdır”

Genel itibari ile ülkemizde Eğitim alanında yapılan çalışmalara ilişkin yorumunuz nedir?
Sosyal ve Fen bilimleri bir ülkenin iki kanadıdır. Nasıl bir kuş tek kanat ile uçamaz ise bir ülke bir bilim 
alanı olmadan öteki bilim dalları ile yol alamaz.  İş bulma sıkıntısının yanı sıra kontenjanların fazla tutul-
ması  450 taban puanındaki bir öğrencinin mühendislik bölümlerine kaymasına sebep olmaktadır. Bu 
bölümlerin zorluk derecesi de öğrencinin tercihlerini etkiliyor. Benim her zaman felsefem fayda esaslı 
ilime doğru kanalize olmaktır; hormonlu ve hormonsuz domatesleri alarak bunların fiziksel özelliklerinin 
de kimyasal özellikleri gibi farklı olacağını tahmin ediyorum. Fiziksel metotlarla bunun tespiti yapıldıktan 
sonra bir ölçü aleti yapılabilir ki vatandaşın tükettiği gıdanın hormonlu olup olmadığını tespit edebilme 
şansı olacaktır.     

Geleceğe yönelik planlarınız nelerdir?
Eğitim Fakültesi’ni  bilimsel çalışmaları ile 
Üniversitemizin ilk, Türkiye’nin de sayılı fakülteleri 
arasına sokmayı hedefliyoruz.  Yozgat Milli Eğitim 
Müdürlüğü ile de koordineli bir şekilde çalışarak 
Fen Bilimleri eğitiminin daha çok sevdirilmesi 
üzerinde çalışmalarımız vardır. Yeni akademisyen 
alımları ile her anabilim dalımızı aktif hale 
getirme gayreti içerisindeyiz. Yeterli öğretim üyesi  
sayısını bulduğumuz anda o Anabilim dalının  
açılması için YÖK nezdinde gerekli girişimlerde 
bulunacağız.  Eğitimdeki problemleri çözerek 
öğrencilerimize daha kaliteli bir eğitim vermeyi, 
şehrimize ve üniversitemize daha fazla hizmet 
etmeyi hedeflemekteyiz.



Bünyesindeki birimleri birer birer hizmete açan 
Araştırma ve Uygulama Hastanemiz Yozgat halkı-
na tıbbın son imkanlarını sunmaya devam ediyor. 
Geçtiğimiz günlerde Nükleer Tıp Merkezi, Denge 
Bozuklukları Testi Ünitesi, Solunum Testi Cihazı ve 
Mikro Biyoloji Laboratuarı ile donanan hastanemiz 
şimdi de Bilgisayarlı Tomografik Anjiyografi (BTA) 
Ünitesini hastaların hizmetine sundu.  

Basın mensuplarıyla birlikte Bilgisayarlı Tomogra-
fik Anjiyografi (BTA) Ünitesini (BTA) inceleyen ve 
ünite hakkında Hastane Başhekimi ve Tıp Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Namık Delibaş’tan bilgi alan Rek-
törümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, yeni kurulmasına 
rağmen Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygula-
ma Hastanesi’nin modern ve son teknoloji tıbbi 
malzemelerle donatıldığını belirterek; “Daha önce 
hastanemizde çeşitli branşlarda ve birçok ilimizde 
bulunmayan üniteleri hizmete açtık. Bugün de Bil-
gisayarlı Tomografik Anjiyografi Ünitesini hizmete 
açıyoruz. Bu ünite için yaptığımız yatırımlar saye-
sinde artık Yozgat’taki hastalarımızın Bilgisayarlı 
Tomografik Anjiyografi yöntemleri vasıtasıyla ta-
nıları konulmuş olacak.  Bu imkanlar bölgede yok. 
Sadece Yozgat’ta değil çevre illerin pek çoğunda bu 
merkez bulunmuyor.” dedi.

Prof. Dr. Uçar; “Hastanemizde Kardiyoloji Ana Bilim 
Dalında hocalarımız var. Kalp damar hastalıkları bi-
rimimizi de yavaş yavaş hizmete sokuyoruz. Bu ci-
haz özellikle kalp damar cerrahisine büyük hizmet 
verecek bir cihazdır. Kalp ve Damar Cerrahisi biri-
mimizin de pek yakında hizmete girmesi ve teknik 
altyapının tamamlanması ile kalp ameliyatları da 
yapılmaya başlanacaktır. 

Hem Üniversite Hastanemiz hem Yozgat hem de 
bölge için hayırlı uğurlu olsun.” şeklinde konuştu. 

Bilgisayarlı Tomografik Anjiyo cihazı hakkında tek-
nik bilgiler veren Radyoloji Anabilim Dalı öğretim 
üyesi Yrd. Doç Dr. Aylin Okur ise konuya ilişkin şun-
ları söyledi; “Hastanemizde 64 kesit Bilgisayarlı To-
mografik Anjiyo cihazımız sayesinde tanısal amaçlı 
anjiyografik işlemler yapılmaktadır. Bilgisayarlı To-
mografik Anjiyografi tetkiki, koldaki bir toplarda-
mardan ince bir iğne ile yaklaşık 50-150 ml kont-
rast madde verilerek yapılıyor. Cihaz, incelenecek 
bölgeye  kontrast maddenin ulaştığı zamanı belir-
ler ve saniyeler içerisinde yüzlerce kesitsel görüntü 
alır. Bu kesitsel görüntüler uzman radyologlar ta-
rafından bilgisayar aracılığıyla işlenerek damarların 
yapısı 3 boyutlu olarak elde edilir. 

Anjiografi denilince toplumda sadece kalp anji-
yografisi akla gelmektedir. Oysa kalp damarları dı-
şındaki damarlara yönelik de anjiyografi tetkikleri 
yapılmaktadır. Beyin, akciğer, böbrek , alt ve üst 
ekstremite, bağırsak, aort ve kalp  damarları ile 
ameliyat sonrası stentlerin görüntülenmesi  Bilgi-
sayarlı Tomografik Anjiyografi Tetkiki ile  yapılmak-
tadır. Ünitemiz ilimizin önemli bir ihtiyacına hizmet 
verecek özelliktedir.” dedi. 

Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uy-
gulama Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuarları 
modern tıbbi cihazlarla donatılarak Yozgat halkının 
hizmetine sunuldu. Artık Tularemi, Kırım Kongo 
Kanamalı Ateşi (KKKA), Tüberküloz, Hepatit B ve C 
gibi hastalıkların tanısı kısa sürede hızlı ve güvenilir 
bir şekilde konulabilecek.

Rektör Prof. Dr. Uçar; “Hasta-
nemizde giderek kısalan ara-
lıklarla yenilikler olmaya baş-
ladı. Bugün de mikrobiyoloji 
laboratuarımız hizmete girdi. 
Laboratuarımız tam donanımlı 
şekilde, bütün teknik ekipma-
nımız çalışır vaziyette. Bun-
dan böyle ilimizdeki Hepatit B 
ve C hastaları Ankara’ya veya 
Kayseri’ye gitmeyecekler. Bu 
hastalarımızın teşhis ve tedavi-
leri çok rahatlıkla hastanemiz-
de yapılabilecek. Ayrıca buraya almış olduğumuz 
ve hizmete sokmuş olduğumuz cihazlarımızla çok 
yakın gelecekte Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hasta-
lığının teşhisini de çok rahatlıkla yapabileceğiz. An-
cak bununla ilgili gerekli izinleri almamız gerekiyor. 
Bu sürecin de takibindeyiz. Her geçen gün bünye-
sine kattığı ekipman, eleman ve laboratuarları ile 
büyüyen Araştırma ve Uygulama Hastanemizin bu 
aşamaya gelmesinde emeği olan başta dekan ve 
başhekimimiz olmak üzere tüm ekibine ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum.” dedi.

Laboratuar hakkında ayrıntılı bilgiler veren Bozok 
Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikro-
biyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Neziha Yıl-
maz, Hastanemizde enfeksiyon hastalıkları ve klinik 
mikrobiyoloji laboratuarının kurulduğunu belirte-
rek;  “Mikrobiyoloji laboratuarımızda kültür, bak-
teri tanımlama testleri, Antibiyotik ve antifungal 
duyarlılık testleri, antibiyotik direnç araştırmaları, 
Mikroskobi direkt mikroskobik incelemeler, boyalı 
preparat incelemeleri, dışkıda parazit yumurtası, 
kist ve  trofozoidlerinin aranması, Antijen tarama 
testleri, antikor testleri (ELISA/IFA ve diğer serolo-
jik testler), Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) testi 
olmak üzere moleküler tanı testleri yapılacaktır.” 
dedi. 

Laboratuarlarının il düzeyinde son teknolojiye sa-
hip cihaz ve ekipmanlarla donatıldığını; bölgede 
moleküler tanı,  doku kültürü ve hücre kültürü ya-
pabilme kapasitesine sahip laboratuar olduğunu 
dile getiren Prof. Dr. Yılmaz, “Moleküler tanı (PCR) 
laboratuarımızda,  sık rastlanılan  viral  enfeksiyon 
(HBV,HCV) etkenlerinin hızlı ve güvenilir tanısı, ta-
kip ve tedavilerini izlemek amacıyla PCR yöntemi 

kullanılmaktadır. Laboratua-
rımızdaki tüm ekipmanların 
tamamı CE belgelidir. Çalışılan 
sistemlerin tamamen kapalı 
sistemler olması laboratuarı-
mızın iyi biyogüvenlik düzeyi-
ne sahip olmasını beraberinde 
getirmektedir.” diye konuştu.  

Yozgat ilinde yaşayan Kronik 
Hepatit B ve Hepatit C tanısı 
olan hastaların takip ve teda-
vileri için belirli aralıklarla sa-

dece test (HBV DNA ve HCV RNA ) yaptırmak için 
Ankara ya da başka illere gitmek zorunda kaldığını 
vurgulayan Prof. Dr. Yılmaz;  “Bu nedenle bu has-
talar çeşitli ekonomik ve sosyal sıkıntılarla karşı 
karşıya kalmaktadır. Hastanemizde enfeksiyon has-
talıklarının tanı ve takibinde, klasik kültür yöntem-
lerinin yanı sıra doğrulama ve ileri tanımlamada 
hızlı ve güvenilir yöntemler olan ELISA ve IFA yön-
temleri ile de teşhis yapılabilmektedir. Laboratuarı-
mız tüm enfeksiyon hastalıklarının teşhis ve tedavi-
sinde önemli bir rol üstlenmektedir. Son teknolojiyi 
kullanan Laboratuarımız bir üniversite hastanesi 
laboratuarı olarak  alanında öncü olmak için bölge-
mizde ve ilimizde öncelikli halk sağlığı sorunu olan 
enfeksiyon etkenlerine yönelik araştırmalar başta 
olmak üzere yeni teknolojilerle ilerlemesini sürdü-
recektir.” ifadelerini kullandı. 

HASTANEMİZDE BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİK ANJİYOGRAFİ ÜNİTESİ HİZMETE AÇILDI 
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HEPATİT B VE C HASTALARI ARTIK İL DIŞINA GİTMEYECEK
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YOZGAT KENT KONSEYİ BAŞKAN VE YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ 
REKTÖRÜMÜZÜ ZİYARET ETTİ

Yozgat Kent Konseyi’nin Sekizinci genel kuru-
lunda yapılan kongrede tek aday olan ve Yozgat 
Kent Konseyi Başkanlığına seçilen Rıfat Ünsal 
Allıoğlu konseyin yürütme kurulu üyeleri ile bir-
likte Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar’ı maka-
mında ziyaret etti.  

Prof. Dr. Uçar: “Yozgatimızın Sorunlarını 
Biliyoruz. Bu Sorunların Çözülmesi İçin El 
Birliği İle Ne Gerekirse Yapmaya Hazırız”

Ziyarette Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, Kent 
Konseyi Başkanı Rıfat Ünsal Allıoğlu ve yürütme 
kurulu üyelerine yeni görevlerinde başarı dile-
yerek konseyin nazik ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Prof. Dr. Uçar şöyle devam 
etti; “Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil top-
lumun ortaklık anlayışıyla buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının belirlen-
diği kent konseyinin oluşturulması bugünlere getirilmesi oldukça önemli. Bundan sonra da daha aktif rol 
oynayacağına eminim.  Üniversitemiz bir eğitim kurumu bilim yuvası bizler de aynı sizin konseyiniz gibi 
icracı bir kurum değiliz. Ancak, Yozgat’ın gelişmesi adına neler yapılabilir konusunda bizim de muhakkak 
düşünce ve önerilerimiz olacaktır. Biz eğitim ordusuna sahibiz. Öğrencilerimiz sosyal aktivitelerde bulunu-
yorlar. Akademisyenlerimiz araştırmalarda bulunuyorlar. Yozgatımızın sorunlarını biliyoruz, bu sorunların 
çözülmesi için el birliği ile ne gerekirse yapmaya da hazırız. 

Allıoğlu; “Yozgat’ın Vizyonunu Yozgatin Gençliği Ve Üniversite Değiştirecek”

Rıfat Ünsal Allıoğlu da ziyarette şunları söyledi; 
“Biz Kent Konseyi olarak yeni seçildik ve sizleri 
ziyareti uygun gördük. Kent konseyimizin amacı 
kent vizyonunu artırmak; hemşehriciliği geliş-
tirmek hep birlikte gençlerle beraber Yozgat’ın 
vizyonunu geliştirmektir. Yozgat’ı birlikte geliş-
miş sosyal bir kent haline getirmek amacında-
yız. Yozgat’ın vizyonunu Yozgat’ın gençliği ve 
Üniversite değiştirecek.”  Allıoğlu Kent Konseyi-
nin bugüne kadar yaptığı ve yapmayı planladığı 
çalışmaları içerir raporu Rektörümüze takdim 
etti. Rektörlüğümüzden bir temsilcinin de kent 
konseyi yürütme kurulunda bulunmasını talep 
eden Allığlu’na; Rektörümüz tarafından en kısa 
zamanda bir isim belirlenerek bildirileceği cevabı verildi. 

Bu yıl olduğu gibi sa-
nırım bundan sonraki 
yıllarda da “9 Şubat 
Dünya Sigarayı Bırak-
ma Günü” artık her 
zamankinden çok 
daha farklı, çok daha 
derin anlamlar içeren 
etkinlikler yapılarak 
kutlanacaktır. Neden 
mi? Çünkü, artık tüm 

dünyada sigara içicili-
ği bir alışkanlık olarak değil bir hastalık, içenler ise 
tedaviye muhtaç birer hasta olarak kabul edilmek-
tedir. 

Tabii ki ulaşılan bu sonuca, yapılan bilimsel çalış-
maların katkısı büyük olmuştur. Bunlardan hiç kuş-
kusuz en önemlisi, beyinden salgılanan “dopamin” 
hormonunun sigara içicilerinde meydana getirdiği 
ve bağımlılık ile sonuçlanan hastalığın tespit edilme-
sidir. Buna ilave olarak da  WHO’nun (Dünya Sağlık 
Örgütü) sigarayı resmen düşman ilan etmesi bu ve 
benzeri yaklaşımlara ilave bir ivme kazandırmıştır. 

Sigara ile mücadelede tüm dünyadaki bu gelişme-
lerin ülkemize pozitif katkıları iki temel yaklaşımla 
ortaya çıkmıştır. Bunlardan ilki, sigara içilmesi ile il-
gili yasal düzenlemeler, ikincisi ise sigara içiciliğinin 
artık Sağlık Bakanlığı tarafından bir hastalık olarak 
kabul edilmesi olmuştur. Bu durumun doğal sonu-
cu olarak da tüm Türkiye’de “sigara içiciliği hasta-
lığına” yakalanan hastalara yeni tedavi merkezleri 
kurulmuş ve merkezlerin personel sayıları artırılmış, 
hatta masraflarının devlet bütçesinden ödenmesi 
kararlaştırılarak 2011 yılında kısmen uygulanmıştır. 
Ülkemizde “KETEM” merkezli olan bu çalışmalar ha-
len devam etmekte olup, devlet ve üniversite hasta-
neleri ise sigarayı bıraktırma polikliniklerinin sayıla-
rını her geçen gün artırmışlardır.

Bir hekim olarak bu güzel gelişmeleri memnuniyet-
le izlerken toplumun tüm katmanlarında hala sigara 
içiciliğinin neden engellenemediğini anlamakta ise 
güçlük çektiğimi üzülerek belirtmek istiyorum. 

Bu bağlamda aklıma gelen şu soruyu ise, sigara ile 
mücadele eden herkese, her kurum yetkilisine sor-
mak istiyorum. Acaba toplumlara sunulan çözümler, 
bu işin özüne inmek yerine sadece sonucuna yöne-
lik palyatif içerikli olabilir mi?

Neden böyle bir soruya gerek duyduğumuza gelin-
ce; bir an için insanların bilgi eksikliğinden dolayı si-
gara içtiklerini düşünecek olsak, bu kadar sağlık or-
dusunun “başta hekimler” olmak üzere hala sigara 
içmelerini nasıl izah edebilirsiniz? Demek ki sigara 
ile mücadelede başka bir yaklaşım tarzı geliştirilme-
si gerekiyor, peki bu ne olabilir?

Tarafımızdan önerilen yeni yaklaşım tarzı aynı za-
manda makalemizin de başlığını oluşturuyor; “Siga-
raya Karşı Sıfır Tolerans” hedefi.  Bu hedefe ulaşıl-
ması için uygulaması kolay olan birkaç öneriyi kısaca 
burada sıralayacak olursak; 

1.İlk önerimiz her yaştan İnsana “sigaranın ortak 
düşman”ımız olduğu psikolojisinin yerleştirilmesi 
(çocuklar dahil). Bu psikoloji bireylerde, ortak düş-
man ilan edilen “illete” direkt veya dolaylı katkıları-
nı sorgulama şuuru aşılayacak. Bunun doğal sonucu 
olarak da bireysel farkındalık ortaya çıkacak.

2.Bireysel farkındalığı yakalayan bilinçli kitleler,  
zorlamasız-gönüllülük esasına dayalı olarak ortak 
tepkilerini eyleme dökecekler. Sonuçta ise, sigaranın 
üretiminden piyasaya sunumuna kadar, hatta içilen 
ortamlarına kadar, bir dizi kısıtlama ve psikolojik 
baskı kendiliğinden oluşacak (kitleler psikolojisi). 

Bu yaklaşım tarzı toplumun tamamına yayılınca, or-
taya “Sigaraya Sıfır Tolerans” hedefine kilitlenmiş 
şuurlu-bireyler çıkacak ve mücadelede daha doğal 
bir çözüm yolu kendiliğinden ortaya çıkmış olacak. 

                                       Yrd. Doç. Dr. Hayrullah Yazar
                                                    Bozok Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Biyokimya Ana Bilim Dalı

Sigara ile Mücadelede Olması Gereken Hedef 
“Sigaraya Karşı Sıfır Tolerans”



ÖSYM BÜROSU MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİNE TAŞINDI

Bozok Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nda hizmet veren ÖSYM İl 
Sınav Merkezi ve Açıköğretim İl Koordinatörlüğü  Mühendislik Mimarlık 
Fakültesi’ne taşındı. ÖSYM Sınav başvuruları ve diğer kurumların 
yaptığı bütün sınavların başvuru ve diğer işlemlerin yapıldığı birim 
bundan sonra Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi 
bünyesinde hizmet vermeye devam edecek.

12 13

Göreve Yeni Başlayan Akademik Personelimiz

1. Yrd. Doç. Dr. Asuman Çelikbilek  Tıp Fakültesı ̇   Nöroloji
2. Yrd. Doç. Dr. Yaşar Türkben   İlahıẏat  Fakültesi  Felsefe ve Din Bıl̇ıṁlerı ̇Bölümü
3. Öğr. Gör. Mücella Özbay Karakuş  Müh. Mıṁ. Fakültesı ̇ ̇  Bilgisayar Yazılımı
4. Öğr. Gör. Ahmet Haşim Yurttakal  Meslek Yüksekokulu  -  
5. Öğr. Gör. Murat Çavuş   Eğitim Fakültesı ̇  Fen Bilgisi Eğitimi  
6. Öğr. Gör. İbrahim Akın   Tıp Fakültesı ̇   Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
7. Arş. Gör. Aybige Başeğmez   Fen Edb. Fak.   Yeni Türk Edebiyatı

Göreve Yeni Başlayan İdari Personelimiz

1. Nihan Çağla Yılmazer  Üniv. Hast. Başmüdürlüğü  Hemşire
2. Esin Bacanlı    Üniv. Hast. Başmüdürlüğü  Hemşire
3. Ayşe Şahiner   Üniv. Hast. Başmüdürlüğü  Hemşire
4. Hamide Korkmaz   Üniv. Hast. Başmüdürlüğü  Hemşire 
5. Şenel Coşgun   Üniv. Hast. Başmüdürlüğü  Hemşire  
6. Leyla Darıcı    Üniv. Hast. Başmüdürlüğü  Ebe
7. Mehmet Akif Yıldırım  Üniv. Hast. Başmüdürlüğü  Sağlık Teknikeri
8. Gülsen Aksu    Üniv. Hast. Başmüdürlüğü  Diğ. Sağ. Per.
9. Yasin Çağlayan   Üniv. Hast. Başmüdürlüğü  Diğ. Sağ. Per.
10. Salime Turan   Üniv. Hast. Başmüdürlüğü  Diğ. Sağ. Per.
11. Osman Gültepe   Üniv. Hast. Başmüdürlüğü  Tekniker
12. Samet Ulutürk   Üniv. Hast. Başmüdürlüğü  Tekniker   

MEHMET ÇİÇEK’TEN ÜNİVERSİTEMİZE KİTAP BAĞIŞI

Yozgat Eski Milletvekili Mehmet Çiçek, Üniversitemiz Kütüpha-
ne ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’na muhtelif çeşitte 965 
adet kitap ve dergi bağışladı. Bağışlanan kitap ve dergiler tas-
niflenip kütüphane raflarına yerleştirilerek okurların hizmetine 
sunuldu. Kitap ve dergileri yerinde görüp incelemek amacıyla 
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nı ziyaret eden 
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar bu tür bağışların kendilerini çok 
mutlu ettiğini belirterek; “Sayın Mehmet Çiçek,  kendi kütüpha-
nesinde bulunan eserleri Üniversitemiz kütüphanesine hediye 
ederek anlamlı bir bağışta bulundu. Gerçekten bu kitapları pi-
yasada bulmak oldukça zor, faydalanmak isteyenler için büyük 
bir hizmet oldu. Zengin içeriğe sahip olan kitap ve dergilerden 
akademik personelimiz ve öğrencilerimizin en iyi şekilde istifade 
edeceğine inanıyorum. Milletvekilimize bu değerli katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum.” dedi.

EMNİYET MÜDÜRÜ HASAN YILMAZ’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, Yozgat İl Emniyet Mü-
dürlüğü görevine atanan  Hasan Yılmaz’ı makamında zi-
yaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Prof. Dr. Tamer Uçar İl Emniyet Müdürü Hasan Yılmaz’a 
yeni görevinde başarılar dileyerek başladığı konuşmasın-
da; “Üniversitemiz kurulduğu tarihten bu yana Yozgat’ın 
sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda değişimine neden 
oldu. Yozgat ili bir huzur kentidir. Bu huzur ve güvenlik 
ortamının sağlanmasında Emniyet Teşkilatının önemli 
bir rolü bulunmaktadır. Şehrin huzur ve güven ortamı 
şüphesiz öğrencilerimiz ve velilerimiz açısından Yozgat’ı 
tercih edilir konuma getirmektedir. Burada değerli kat-
kıları ve işbirlikleri için şahsınızda Emniyet Teşkilatımıza 
teşekkür ediyorum.” dedi. İl Emniyet Müdürü Hasan Yıl-
maz da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek; 
“Bozok Üniversitesi Yozgat’ın gelişiminde lokomotif bir 
rol oynayacaktır. Üniversiteler bir ilin kalkınması ve ge-
lişmesine önemli katkılar sağlayan kurumlardır. Bozok 
Üniversitesi’nin de Yozgatımızın gelişiminde değerli kat-
kılarda bulunmaya devam edeceğine inanıyorum.” dedi.

VERGİ HAFTASI KUTLAMALARINDA REKTÖRÜMÜZE ZİYARET

Yozgat İl Defterdarı Mustafa Işık ve beraberindeki heyet, 
Vergi Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikler çer-
çevesinde Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar’ı makamın-
da ziyaret etti. Ziyarette vergilendirilmiş gelirin ülkemizin 
gelişimine ve kalkınmasına ilişkin önemli bir yeri olduğu-
nu belirten Mustafa Işık, vergi konusunda farkındalık ve 
sorumluluk oluşturulmasında Üniversitelere önemli gö-
revler düştüğünü kaydetti.

Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar ziyarete ilişkin mem-
nuniyetini dile getirerek başladığı konuşmasında şunlara 
vurgu yaptı; “ Vergisini düzenli ve zamanında ödeyen bi-
linçli vatandaşlar önemlidir. Bu bilincin oluşturulmasında 

eğitim büyük önem arz etmektedir. Ortak yapılabilecek her çalışmada memnuniyetle katkı ve destek 
sağlarız."
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