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BOZOK ÜNİVERSİTESİ SENATOSU’NDAN FRANSIZ SENATOSU’NU KINAMA KARARI 

Bozok Üniversitesi Senatosu’nun 31 Ocak 2012 Salı günü yapmış olduğu toplantıda Fransız Senatosu tara-
fından “Ermeni Soykırımını İnkar Yasası”nın kabul edilmesini kınama kararı alınmıştır. Bozok Üniversitesi 
Senatosu tarafından alınan karar şöyledir:

“Fransa Senatosu’nun, 23 Ocak 2012 tarihinde akla, bilime ve vicdana aykırı olarak sözde Ermeni Soykırımı-
nı İnkâr Yasası’nı kabul etmesi Bozok Üniversitesi olarak bizleri derinden yaralamıştır. Böyle bir karar; tarihin 
ve tarihi gerçeklerin siyasal çıkarlara mahkûm edildiği, devlet ciddiyetinden uzak talihsiz bir karardır.

Dünyamızın daha fazla barışa ihtiyaç duyduğu bir dönemde, yalnızca siyasi çıkarlar doğrultusunda Türkler 
ve Ermenileri karşı karşıya getiren böyle bir yasanın kabul edilmesi Türkler ve Ermeniler arasına düşman-
lık tohumları atmayı hedeflemiştir. Diğer taraftan bu karar, tarih boyunca özgürlükçü düşüncelerin beşiği 
olduğunu iddia eden Fransa’nın Ortaçağ Avrupası’nın dahi gerisinde kalan bir anlayışa sahip olduğunu ve 
böyle bir anlayışla Türkleri mahkûm eden Fransız demokrasisinin henüz “Herkes için eşitlik” noktasında ol-
madığını bütün yalınlığı ile ortaya koymuştur. Başka ülkelerin tarihlerine dair kararlar alarak yargılamalarda 
bulunmak herhangi bir ülkenin Ulusal Meclis ya da Senatosu’nun görevi olamaz. Fransa Ulusal Meclisi ve 
Senatosu’nun özgür düşünceyi susturarak tarihin konuşulmasını ve tartışılmasını engellemesi, bu iki Mecli-
sin 21. yüzyılda Engizisyon Mahkemelerinin rolüne büründüklerini ortaya koymaktadır. 

Anadolu toprakları yüzyıllardır; acı çeken, katledilen, yaşama hakları ellerinden alınan insanların sığınma 
yeri olmuştur. Bu nedenle Anadolu’da her ırktan ve inançtan insanları bulmak mümkündür. Bu engin hoş-
görüyü görmek için tarihe yalnızca bir göz atmak yeterlidir. Fransa Senatosu tarafından onaylanan yasanın 
tarih boyunca devam eden Türk-Fransız dostluğunu zedeleyeceği ve her iki ülkenin gelecekteki ilişkilerine 
de telafisi imkânsız zararlar vereceği açıktır. 

Bozok Üniversitesi Senatosu olarak; temel insan hak ve özgürlüklerine, akla ve vicdana aykırı, çağdışı, çıkış 
noktası ırkçılık ve siyasal çıkarlar olan yasanın Fransa Senatosu tarafından onaylanmış olmasını tarihi bir 
hata olarak kabul ediyor, bu tarihi hataya imza atan Fransa Senatosu’nu kınıyoruz. Kamuoyuna saygı ile 
duyurulur.”
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REKTÖRÜMÜZ PROF. DR. TAMER UÇAR’IN 
“10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ” 

KUTLAMA MESAJI

“Gazeteciler topluma yaptıkları işle yol gösteren, olaylar 
hakkında bilgi aktaran, gündemi hem yaratan hem de gün-
demin takibini sağlayan fikir emekçileridir. Bazen canları pa-
hasına sürdürdükleri bu kıymetli mesleği yürütürken objektif 
değerlere sadık kalarak toplumu bilinçlendirme sorumluluk-
larının farkında olmaları büyük önem arz etmektedir.  Bütün 
bu sorumluluklarla birlikte gazetecilere görevlerini layıkıyla 
yerine getirebilmeleri için uygun çalışma koşulları, düşünce-
lerini rahatlıkla ifade edebilecekleri özgür bir ortam ve belli 

başlı yasal hakların sağlanması gerekir. Çünkü basın, günümüzde önemli bir güçtür. Demokratik, çağdaş 
ve gelişmiş bir ülke olabilmek ancak özgür ve sansürsüz bir basın ile mümkündür. Fikirlerin özgürce ifade 
edilebildiği bir ülke herkesin sesi olan basının sesinin kısılmaması ile mümkündür. Bu uğurda kalemleri 
ile mücadelelerini sürdüren tüm basın mensuplarımızın “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”nü kutlar, 
meslek hayatlarında başarılarının devamını dilerim.”

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANI YUSUF BAŞER REKTÖRÜMÜZ PROF. DR TAMER 
UÇAR’I ZİYARET ETTİ 

Yozgat Belediye Başkanı Yusuf Başer, Rektörümüz Prof. Dr. Tamer 
Uçar’ı makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Ziyarette 
Başkan Başer şunları söyledi; “Bozok Üniversitesi ilimizin sosyal, 
kültürel ve ekonomik anlamda  kalkınmasında önemli rol oyna-
yan bir kurumdur. Kurumumuzun başında da çok değerli hocamız  
Prof. Dr. Tamer Uçar bulunuyor. Hem Üniversitemizle ilgili hem 
Yozgatımızla ilgili hem de Üniversite belediye işbirliği ile alakalı 
olarak yapabileceğimiz çalışmalar hakkında görüş alışverişinde 
bulunmak üzere Rektörümüzü ziyaret ettim. Üniversitemiz hız-
la gelişen bir Üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. 
Yozgat Belediyesi olarak Üniversitemize hizmet hususunda her 
zaman hazır olduğumuzu belirtmek isterim." dedi. 

Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar da nazik ziyaretinden dola-
yı Yozgat Belediye Başkanı Yusuf Başer’e teşekkür etti. Prof. Dr. 
Uçar; “Üniversitemiz topluma çok farklı yönlerden hizmet veren 
bir kuruluştur. Sadece eğitim öğretim değil aynı zamanda bilimsel 
araştırmalar, sosyal ve kültürel etkinlikler ile toplumsal yaşama 
değerli katkılarda bulunmaktadır. Üniversite olarak ilimizin tüm 
kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği 
içerisinde görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Belediye Başkanımız 
Sayın Yusuf Başer’in destekleri her zaman bizimle olmuştur. Bun-
dan dolayı Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

REKTÖRÜMÜZ PROF. DR. TAMER UÇAR; "Üniversite ile Milli Eğitim Birbirinden 
Ayrı Değil, Birbirlerini Tamamlayan Kurumlardır"

Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar beraberinde Rektör Yar-
dımcıları Prof. Dr. Taha Niyazi Karaca ve Prof. Dr. Feyzullah 
Temurtaş ile birlikte, Ankara ili Elmadağ ilçesi Milli Eğitim 
Müdürü iken Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine ata-
nan Saim Kuş’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, Yozgat İl Mil-
li Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Saim Kuş’a başarı dileyerek 
başladığı konuşmasında şunları söyledi; “İlk, orta, yüksek 
öğrenim ve yaşam boyu öğrenim bunlar hepsi birbirini izle-
yen süreçler. Üniversite ile Milli Eğitim birbirinden ayrı de-
ğil, birbirlerini tamamlayan kurumlardır. Bu nedenle bizim 
camiamız Milli Eğitim camiası ile birlikte Yozgat eğitiminde 
istenilen başarının yakalanması için sürekli işbirliği içinde ol-
malıdır. Önümüzdeki süreç içinde birlik ve beraberlikle bu 
amacı gerçekleştirmek için işbirliği yapacağımıza inanıyo-
rum.” dedi. 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Milli Eğitim 
Müdürü Saim Kuş; “Ziyaretiniz bana güç ve cesaret verdi. 
Üniversitemizin bizimle beraber olmasını hissetmek bizim 
için çok önemli.” dedi.  Eğitim hizmetini yürütürken herkesin 
desteğine ihtiyaçları olduğunu dile getiren Kuş; “Bu desteği 
Üniversitemizden görmek bizleri mutlu etti.” dedi.
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HASTANEMİZDE “DENGE VE İŞİTME BOZUKLUKLARI TANI MERKEZİ” 
HİZMETE GİRDİ

Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesi bünyesinde Nükleer Tıp 
Merkezi’nden sonra şimdi de Denge ve İşitme Bozuklukları Tanı Merkezi 
açılarak Yozgatlıların hizmetine sunuldu. Bölgemizde Ankara’dan sonra 
tek olan merkez, Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanı Araştırma ve Uy-
gulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Namık Delibaş ile Kulak Burun ve 
Baş-Boyun Cerrahisi öğretim üyesi Prof. Dr. Levent Saydam tarafından 
tanıtıldı.   

Merkezin açılışında Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin son durumu 
hakkında da bilgiler veren Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanı ve Hastane 
Başhekimi Prof. Dr. Namık Delibaş şunları söyledi; “Hastanemiz 10 pro-
fesör, 25 yardımcı doçent doktor olmak üzere 35 kişilik öğretim kadrosu 
ile çeşitli branşlarda 22 poliklinikte Yozgat halkına sağlık hizmeti veriyor. 
Kısa bir süre sonra çocuk hastalıkları, nöroloji, fizik tedavi gibi şu anda 
açık olmayan bölümlerimizi de hizmete açacağız.  Yaz ortalarında hemen 
hemen bütün bölümleri tamamlamayı planlıyoruz. Dolayısıyla daha ek-
siksiz hizmet vermiş olacağız. Yozgat'a üst düzey Üniversite Hastanesi 
hizmeti vermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm bölümlerimizi 
hizmete açtığımızda hemşehrilerimiz başka illere gitme ihtiyacı duyma-
yacak. Kısa süre önce hastanemizde Nükleer Tıp Merkezi kurulmuştu. 
Bugün burada olma sebebimiz Kulak Burun Boğaz bölümümüz altında 
İşitme ve Denge Merkezimizin açılışını yapmaktır. Bundan sonraki süreç-
te ise  göz, anjiyo ve kadın doğum ünitelerimizi tamamlayarak hizmete 
açacağız. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum, hayırlı ve uğurlu olsun.” 
dedi. 

Ünitenin tanıtımını yapan Kulak Burun ve Baş-Boyun Cerrahisi öğretim 
üyesi Prof. Dr. Levent Saydam ise şunları kaydetti; “Kulak Burun Boğaz 
Uzmanı olarak hastalarımızla ilgilenirken en fazla ihtiyaç duyacağımız 
test dizisi işitme ve denge bozuklukları testleridir. Bugün burada sizlerle 
paylaştığımız ve faaliyete geçirdiğimiz ünite Denge Bozuklukları Ünite-
sidir. Hastanemizde İşitme Bozuklukları Ünitesi 4-5 aydır faaliyette idi. 
Denge Bozuklukları Ünitesi’ni açarak da ikisini birleştirmiş ve önemli bir 
ihtiyacı karşılamış bulunuyoruz. Çünkü denge bozukluğu olan hastaların 
gerek kulak-burun sahasında gerekse kulak-burun dışında bizim merkezi 
sinir sistemi dediğimiz hastalık grupları ile ilişkili olma ihtimali var. Bu 
merkezle hastalığın doğru teşhisi yapılarak doğru birimde hastanın teda-

visi sağlanmış olacak.  Ankara’dan sonra bölgemizde “Denge Bozuklukları 
Ünitesi” olan tek Üniversite Hastanesi Yozgat'ta, dolayısıyla Yozgatlılar için çok önemli bir hizmeti vere-
bilme şansımız bulunuyor. Böylece hastalarımızın civar illere gitme ihtiyacına da bir son vermiş olacağız. 
Merkezin ilimize hayırlı olmasını diliyorum.”

PROF. DR. FEYZULLAH TEMURTAŞ: “ÖNEMLİ OLAN HANGİ GÖREVİ YAPARSAK 
YAPALIM İŞİMİZE SAMİMİ BİR ŞEKİLDE SAHİP ÇIKMAMIZ VE ELİMİZDEN 

GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞMAKTIR” 

Üniversitemiz  Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Feyzullah Temurtaş yaptığımız röportajda; Üniversitemizin ge-
lişim süreci, ekonomik ve sosyal kalkınmaya ilişkin katkıları ve Elektrik-Elektronik alanındaki gelişmelere 
yönelik etkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Eğitim ve öğretim olanaklarını sunarken kontrollü, re-
kabetçi ve kısıtlı imkanları doğru kullanmak gerektiğini belirten Prof. Dr. Temurtaş, ülkemizde Elektrik-
Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği dallarında eleman açığı olacağına ve bu alanlarda araştırma geliş-
tirme faaliyetlerinin daha fazla teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.
 
1969 yılında Yozgat’ta doğan Prof. Dr. Feyzullah Temurtaş,  Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimimi 
sırası ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi'nde tamamladı. 
2006'da Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bilim Alanında Doçent unvanı aldı. 1992-1996 yılları arasında 
Yüzüncü Yıl ve Dumlupınar Üniversiteleri’nde araştırma görevlisi; 1996-1998 yılları arasında sırası ile 
Atek Kablo, Makyal Enerji Sistemleri ve AEG ETİ Elektrik A.Ş.’de Mühendis ve Yüksek Mühendis; 1998-
1999 yılları arasında TUBİTAK MAM, MKTAE'de yarı zamanlı Araştırıcı olarak; 1998-2002 yıllarında Gec 
Alsthom Elektrik ve ALSTOM Elektrik A.Ş.'de Hesap ve Araştırma-Geliştirme Müdürü; 2002-2008 yılların-
da Sakarya Üniversitesi'nde Yardımcı Doçent ve Doçent olarak görev yaptı. 2008 yılı itibariyle Üniversi-
temiz, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde akademisyen olarak 
görev alan Prof. Dr. Feyzullah Temurtaş, Aralık 2011 itibariyle aynı zamanda Rektör Yardımcısı olarak 
çalışmalarını sürdürmektedir.

Rektör Yardımcısı olarak yeni görevinize dair düşünceleriniz nedir?
Asli görevim itibariyle Akademisyenim. Rektör Yardımcılığı görevine de makamdan ziyade dönemsel ola-
rak yapılan idari bir görev olarak bakıyorum. Daha önce nasıl başkaları bu görevleri yapmışsa bizden son-
ra da başkaları yapacaktır. Önemli olan hangi görevi yaparsak yapalım işimize samimi bir şekilde sahip 
çıkmamız ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmamızdır.  İşgal ettiğimiz makam ne olursa olsun, 
akademik ve yapısal gelişim sürecinde olan üniversitemiz için hepimiz elimizi taşın altına koyup samimi 
gayret göstermeliyiz.
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Bir Yozgatlı olarak Bozok Üniversitesi ve Yozgat’a ilişkin 
izlenimlerinizden söz eder misiniz?

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesindenim. Bu nedenle dışarıdan bakış şek-
linde bir izlenimim yok. Yozgat’a yerleşmeden önce de hemen hemen 
her yaz Akdağmadeni’ne gelirdim. Belki oranın orman havasının rahat-
latıcı etkisini başka yerde bulamadığımdan belki de çocukluk yazlarımın 
orada geçmesindendir.  Bozok Üniversitesi’nin kuruluş sürecini dışarı-
dan da olsa takip ediyordum.  Başlangıçta Elektrik-Elektronik Mühen-
disliği Bölümü yoktu. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı Mustafa 
Alçı Bey’in Elektronik Mühendisliği Profesörü olduğunu öğrenince bö-
lümün kurulacağını tahmin ederek kendisi ile irtibata geçtim. Yaklaşık 
bir yıl sonra da Bozok Üniversitesi’nde göreve başladım.  

Bozok Üniversitesi yirmi yıla yakın faaliyet gösteren birimleri olsa da 
kurulum ve gelişim aşamasında olan bir üniversitedir.  Bu aşamada en 
temel ihtiyacı yetişmiş akademik ve idari insan kaynağıdır. Gelişmiş 
Üniversiteler ile kıyasladığımızda daha kurulacak birçok fakülte ve bö-
lüm mevcuttur. Eğitim öğretimin devam ettiği bölümlerin de akade-

mik personel ve laboratuar vb. altyapı ihtiyaçları var. Burada bizlere düşen bu ihtiyaçların giderilmesi 
için yapılması gerekenler konusunda elimizi taşın altına koyup samimi bir şekilde çalışmaktır. Yozgat’ta 
gördüğüm beklenti genelde Üniversitenin öğrenci sayısının artması ve ilçelerde Meslek Yüksekokulları 
kurulması şeklinde. 

“Üniversiteler eğitim-öğretimin yanı sıra araştirma ve geliştirme yaparak bilgi üretirler”

Üniversiteler eğitim-öğretimin yanı sıra araştırma ve geliştirme yaparak bilgi üretirler. Üniversite giriş 
sınavlarındaki talep dikkate alındığında kaliteli ve mümkün olduğu kadar fazla öğrenciye eğitim öğre-
tim olanağı sunma ihtiyacı ülkemizin gerçeklerindendir. Bu olanağı sunarken kontrollü, rekabetçi olmak 
ve kısıtlı imkanları doğru kullanmak gerekir. İstihdam olanakları gözetilerek yeni bölümler açılmalıdır. 
Bölümler yeterince gelişmeden öğrenci kapasiteleri hızla artarsa eğitimin kalitesi düşer, akademisyen-
lerin Ar-Ge’ye ayırdıkları zaman azalır ve üniversitenin rekabet seviyesi düşer. Kısa vadede öğrenci sayısı 
artıyor gibi görünse de sürdürülebilir olmadığından uzun vadede öğrencisi olmayan birimlerin sayısı 
artabilir.       

Yeni açılan üniversitelerin kuruldukları şehirlere olan katkılarını değerlendirebilir misiniz?
En belirgin katkısı herkesin bildiği direkt ekonomik katkıdır.  Bunun yanı sıra, farklı yerlerden farklı kültü-
re sahip insanların ilimize gelmesine olanak vermesi açısından da ilimizin kültürel yönden gelişmesine 
katkı sağlamaktadır.  Ayrıca her fakülte akademik açıdan gelişimini tamamladıkça ilimize kendine özgü 
dolaylı ve direkt katkılar sağlayacaktır. Örneğin, gelişmiş bir Tıp Fakültesi insanların kritik sağlık sorunları 
için büyük şehirlere gitme ihtiyacına çözüm olacaktır. Üniversitemizdeki araştırmacıların yayınları da ili-
mizin ulusal ve uluslararası tanıtıma katkı sağlayacaktır. 

İlimizde genelde Ar-Ge kabiliyeti zayıf küçük işletmeler mevcuttur. Bu tür işletmeler Ar-Ge’ ye bütçe ayı-
ramadıkları için rekabet seviyelerinin düşük olması sebebiyle genelde büyümezler. Gelişimini tamamla-
mış bir Mühendislik Fakültesi, Araştırma Laboratuarları ve Teknopark bu tür küçük işletmeler için merke-
zi bir Ar-Ge birimi görevini yapabilir ve ilimiz işletmelerinin Ar-Ge maliyetlerini düşürerek sürdürülebilir 
gelişmelerine katkı sağlayabilir.  

Uluslararası düzeyde oluşan bilimsel ve teknolojik geliş-
meleri yeni ürün tasarımlarına dönüştürerek yeni istihdam 
alanları oluşturabilir.  Ziraat Fakültesi, Mimarlık Fakültesi ve 
diğer fakülteler de gelişmeleri ile ilimize kendi alanlarında 
benzer katkılar sağlayabilir. 

Genel itibari ile ülkemizde Elektrik-Elektronik 
alanında yapılan çalışmalar, gelinen aşama, istihdam 
durumu gibi konulara yorumunuz nedir?
Elektrik-Elektronik, özellikle Elektronik-Bilgisayar Mühendis-
liği alanı teknolojiye yön veren ülkemizin öncelikli alanlar-
dan birisidir. Elektrik-Elektronik teknolojisi, çağımızda, hem 
endüstrinin hem de sosyal yaşamımızın hemen her adımında karşımıza çıkmaktadır. Elektrik akımına ve 
onun uzantısı olan elektronik aletlere bağlılığımız tahmin edilen boyutların da ötesindedir. En basitinden 
kendi evimize yaşam ve çalışma alanlarımıza baktığımız zaman elektronik cihazların ve bilgisayarların ne 
kadar vazgeçilmez olduğunu görürüz.  

Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan kalkınma planlarında Ülkemizde Elektrik-Elektronik ve 
Bilgisayar Mühendisliği dallarında eleman açığı olacağına ve bu alanlarda araştırma geliştirme faaliyetle-
rinin teşvik edileceğine işaret edilmektedir. Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanına olan ihtiyacın büyük 
olması nedeni ile halen üniversite sınavlarında en çok tercih edilen mesleklerden biri olma özelliğini 
korumaktadır.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında özellikle öğretim üyesi bulmak oldukça zordur. YLSY, ÖYP gibi 
programlar ile öğretim elemanlarının yetişmesi ile öğretim üyesi ihtiyacı karşılanabilir. Bu yüzden bölü-
mümüz faaliyete geçtiğinden beri bu konu üzerinde yoğunlaştık. YLSY programı ile Milli Eğitim Bakanlığı 
aracılığıyla yurtdışına giden ve gitmek için yabancı dil hazırlığı yapan 15 civarında elemanımız mevcut. 
Yüksek Lisans ve Doktora yapan öğretim elemanlarımızı ve ÖYP’li araştırma görevlilerimizi de düşün-
düğümüzde 5-6 sene içinde öğretim üyesi olarak güçlü bölümlerden biri olacağımızı tahmin ediyorum. 
Burada bize düşen bu arkadaşlar için araştırma altyapısına hazırlamaktır. Mevcut BAP ve TÜBİTAK pro-
jelerimiz ile bu konuda çalışmaya da başlamış bulunmaktayız. Bölümümüzün samimi ve uyumlu ortamı 
bütün bunlara zemin hazırlamaktadır. Elektrik- Elektronik Mühendisliği bölümü gelişirken yakın bölümler 
olan Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği bölümlerinin de altyapılarını oluşturmaktadır.     

Geleceğe yönelik planlarınız nelerdir?

“Sürdürülebilir bir gelişme için Lisansüstü ve özellikle Doktora öğrenimi yaptirabilen 
güçlü bölümlerin olduğu bir Üniversite” 

Geleceğe yönelik şahsi planlar sadece kendimizle değil ailemizle de ilgili olduğu için bu konuda uzun va-
deli planlar yapmak oldukça zor. Üniversite için hayalime gelince araştırma altyapısı güçlü, sürdürülebilir 
bir gelişme için Lisansüstü ve özellikle Doktora öğrenimi yaptırabilen güçlü bölümlerin olduğu bir üniver-
site. Yeni kurulmuş ve gelişmekte olan üniversitemizin araştırma alt yapısının güçlendirilmesi en önemli 
konulardan birisidir. Ülkemiz şartlarında, özellikle ilimiz gibi az gelişmiş yörelerde, teknolojiyi takip ede-
bilen bilimsel araştırma kabiliyetine sahip yetişmiş elemanları üniversitede tutabilmenin bir yolu onlara 
akademik hedefler ve çalışma ortamı sağlayarak lisansüstü eğitim yaptırabilme olanağı vermektir.
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Yine geçmiş zamanlarda hastanemiz sessiz 
yükselişini sürdürüyor demiştim bu bağ-
lamda çok kısa bir bilgi verecek olursam 
son 6 ayda hastanemizin hasta kapasitesi 
dörde katlanmış bulunmaktadır. Her ge-
çen gün yeni üniteleri hizmete sokuyoruz. 
Bugün Göğüs Hastalıkları Polikliniği’nde 
akciğer solunum fonksiyon testi cihazımızı 
hastaların hizmetine sunduk. Bununla bir-
likte çok yeni cihazlar alıyoruz hatta bazı 
cihazlarımız var ki bölgede yok. Çevre il-
lerde Kırşehir’de, Nevşehir’de olmayan 
cihazlar burada var. 

Bugün tanıtımını yapmış olduğumuz bu cihaz ise sadece bölgede Kayseri ve Ankara’da bulunuyor. Bu ci-
haz sayesinde artık hastalarımız çevre illere gitmeyecek tanı ve tedavilerini hastanemizde yaptırabilecek. 
Bu hem Yozgat için hem de bölge için önemli bir kazanım. Başta ilimiz olmak üzere bölge halkına hizmet 
etmeyi amaçlayan hastanemizin pek ya-
kında bölgenin en büyük sağlık merkezle-
rinden biri olacağına şüphem yok. Hayırlı 
uğurlu olsun.”

Cihaza ilişkin ayrıntılı bilgiler veren Üni-
versitemiz Araştırma ve Uygulama Has-
tanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç Dr. Yavuz Selim 
İntepe; “Hiçbir şikayeti olmasa da 40 yaş 
üstü herkes; sigara, nargile içen veya iç-
mese de sigara dumanına maruz kalanlar; 
3 ay ve daha fazla süre öksürük, balgam 
çıkarma, nefes darlığı şikayetleri olan kişi-
ler solunum fonksiyon testi yaptırmalıdır.Hastanemiz bünyesinde hizmete giren solunum fonksiyon testi 
cihazı sayesinde insanın nefes gücünün ölçülmesi ile akciğerin  gücü hakkında bilgiler edinilmektedir. 
Böylelikle hastalığın teşhisinde ve dolayısıyla doğru tedavisinde büyük kolaylık sağlanmaktadır.” 

Yrd. Doç Dr. Yavuz Selim İntepe; “Ayrıca, Akciğer grafisinde normal dışı bulguları olanlar ile genel anestezi 
altında ameliyat olacak hastaların; Akciğerleri etkileyecek işlerde çalışan kişilerin (madenciler, deterjan, 
akü fabrikası işçileri, kuş besleyiciler vb…), sporcuların ve vücudunun başka bir organında var olan hasta-
lığın akciğeri etkilediği düşünülen kişilerin solunum fonksiyon testi yaptırması gerekir.” dedi. 

Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesi gelişimini sürdürüyor. Hastanemiz Göğüs Hastalıkları 
Polikliniği’ne alınan Solunum Fonksiyon Testi Cihazı basın mensuplarına tanıtıldı.  Cihaz tanıtımına Rek-
törümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, Tıp Fakültesi Dekanı ve Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. 
Dr. Namık Delibaş ve Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç Dr. Yavuz Selim İntepe 
katıldı. 

Son dönemlerde büyük bir atılım ve gelişim içinde olan gerek uzman doktor ve teknik personel gerek tıb-
bi donanım açısından yeniliklerini sürdüren Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yozgat 
halkına  modern tıbbın imkanlarını kullanılarak kaliteli sağlık hizmeti vermeyi amaçlıyor. Bölge Hastanesi 
olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Hastanemiz Yozgat’ta eksikliği hissedilen ve hiçbir hastanede ol-
mayan tıbbı cihazları da bünyesine katarak gelişimini sürdürüyor. 

Son dönemlerde Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesi bünyesinde Nükleer Tıp, Denge ve 
İşitme Bozuklukları Tanı Merkezi’nden sonra Göğüs Hastalıkları Polikliniği’nde, solunum testi  (bilgisa-
yarlı spirometre ve pletismograf) cihazı da alınarak hastaların hizmetine sunuldu. Göğüs Hastalıkları 
Polikliniği’nde hizmete giren cihaz; astım, kronik bronşit, kronik tıkayıcı akciğer hastalığı, Koah,  gibi 
birçok akciğer hastalıklarının tanısında kullanılmaktadır. Bilgisayarlı Spirometri ve pletismograf cihazı ile 
bronş provokasyon testi, difüzyon testi ve akciğer hacim ve direnç ölçümleri gibi ileri düzey tetkik sağla-
yan testler de yapılabilmektedir.Tanıtımda bir konuşma yapan Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar; Üniver-
site Hastanemizin her geçen gün büyüyerek daha fonksiyonel hale gelmekte olduğunu, Yozgat ve bölge 
halkına kaliteli hizmeti hedeflediğini belirtti. 

ÜNİVERSİTEMİZ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ’NDE NEFES VE 
AKCİĞER GÜCÜNÜ ÖLÇEN SOLUNUM FONKSİYON CİHAZI GÖĞÜS 

HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİ’NDE HİZMETE SUNULDU
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Prof. Dr. Uçar; “Hastanemizde kısa bir süre önce bazı eksikliklerimizin olduğunu söylemiştim 
bunları da yavaş yavaş tamamlayarak hastanemiz giderek büyüyor.



ÜNİVERSİTEMİZDEN YENİ BİR TÜBİTAK PROJESİ 
DAHA ONAY ALDI

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğre-
tim üyelerinden Yrd. Doç.Dr. Ümit Budak'ın yürütücüsü oldu-
ğu  TÜBİTAK-TBAG birimine sunulan  “Türkiye Paronychia Mill. 
(Caryophyllaceae) Türlerinin Taksonomik Revizyonu” adlı proje 
onay aldı.

36 aylık bir çalışma süresi olan projede dünyada en çok ülke-
mizde türü olan bir cinsin tüm örnekleri üzerinde çalışmalar 
yapılacaktır. Proje kapsamında Türkiye,  doğusundan batısına 
güneyinden kuzeyine dolaşılarak cinse ait 41 taksonun örnek-
leri toplanacak ve sistematik açıdan değerlendirilecektir. 

Bu proje aynı zamanda moleküler çalışmalar da barındırmakta-
dır. Proje ekibinde yardımcı araştırıcı olarak yer alan Karadeniz 
Teknik Üniversitesi  Fen-Edebiyat Fakültesi  Biyoloji Bölümü öğ-
retim üyesi Prof. Dr. Kamil Coşkunçelebi moleküler çalışmaları 
yürütecektir.  Ayrıca Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi öğ-
retim üyesi Prof. Dr. Ergin Hamzaoğlu yine yardımcı araştırmacı 
olarak projenin başarıyla yürütülmesine katkıda bulunacaktır. 
Yürütülecek çalışmalarla cinsin sistematiği baştan sona yeni-
den ele alınacak; türlerin yayılış bilgileri, endemizm durumları 
ve tehlike kategorileri güncellenecektir. 

Cinse ait 41 taksondan 28’i ülkemize endemik olduğunu ifade 
eden Yrd. Doç. Dr. Ümit Budak şunları söyledi;

 "Bu tür dünyada sadece ülkemizde doğal olarak yetişmektedir. 
Bu proje ile elde edilecek veriler ile uluslararası literatüre de 
katkı sağlanması amaçlanmıştır. Bu çalışma esnasında birçok 
uluslararası bilimsel yayın yapılabilir ve bu sayede hem Üniver-
sitemiz hem Yozgat ve nihayet ülkemizin adı uluslararası are-
nada duyurulabilir. Türkçe adı “dolamaotu” olarak bilinen cins 
üzerinde yapılacak bu çalışma ile sadece ülke florasına değil 
aynı zamanda dünya florasına katkı sağlaması planlanmaktadır. 
2011 yılı içerisinde sunulan projelerden Üniversitemiz adına 
sadece bizim projemiz desteklenmiştir. Umarım bundan sonra 
Üniversitemiz adına birçok proje sunulur ve destek görür."

ÜNİVERSİTEMİZDE AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ DERSLERİ BAŞLADI

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde “Akademik Danışmanlık ve Uygulama 
Hizmetleri”  kapsamında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İktisat ve İşletme Bölümleri öğ-
rencilerine yönelik olarak eğitim vermektedir. 

2011-2012 eğitim ve öğretim yılını kapsayan Akademik 
Danışmanlık Dersleri 07 Ocak - 26 Mayıs 2012 tarihle-
ri arasında her hafta Cumartesi günleri, İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi binasında yapılacaktır. Açıköğretim Fa-
kültesi öğrenci kimliğinin ders takibi için yeterli olduğu 
ve devam zorunluluğu bulunmayan programda ücret 
alınmamaktadır. Derslere katılmak isteyen öğrenciler 
detaylı bilgi ve ders programı için Üniversitemiz web 
sayfası "Duyurular"  panelini takip edebilirler.

Akademik Danışmanlık ve Uygulama Hizmetleri İl Koordinatörlüğü'nü yürüten Rektörümüz Prof. Ta-
mer Uçar, Akademik  Danışmanlık derslerine ilişkin yaptığı açıklamada, uzaktan eğitim alan Açıköğ-
retim öğrencilerinin kitap ve televizyondan anlayamadıkları konuları Akademik Danışmanlık Dersleri 
vesilesi ile öğretim elemanlarından alarak başarılarını arttırma imkanı bulacağını belirterek derslere 
katılacak öğrencilere başarılar diledi.

KILINÇ VE ŞİMŞEK’TEN REKTÖRÜMÜZE NEZAKET ZİYARETİ 

Sorgun ilçe Kaymakamı Levent Kılınç ve Belediye Başkanı Ahmet Şimşek,  Rektörümüz Prof. Dr. Tamer 
Uçar’a makamında nezaket ziyaretinde bulundu.  Ziyarette Üniversitemizdeki gelişmeler ve Sorgun 
ilçesine yapılan Meslek Yüksekokulu'nun son durumu hakkında görüş  alışverişinde bulunuldu. 
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MUTLULUKLAR DİLERİZ...

Üniversitemiz Hukuk Müşavirliği'nde Avukat olarak görev 
yapan Şamil Koç ve Yozgat ili Şefaatli ilçesi Sağlık Ocağı’nda 
Ebe olarak görev alan Selma Maral, 29 Ocak 2012 tarihinde 
Sivas'ta düzenlenen düğün töreni ile dünya evine girdi. 
Kendilerini tebrik eder, mutluluklar dileriz.

Üniversitemiz  Yapı işleri Daire Başkanlığı'nda Mühendis 
olarak görev yapan Kerem Kulu ve İdari Mali İşler Daire 
Başkanlığı'nda memur olarak çalışan Seda Nur Yüce 28 Ocak 
2012 tarihinde Adana'da düzenlenen düğün töreni ile dünya 
evine girdi. Kendilerini tebrik eder, mutluluklar dileriz.
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YENİ WEB SİTEMİZ YAYINDA... 

Bozok Üniversitesi’nin resmi web sitesi (http://www.bozok.edu.tr) yenilenen farklı yüzü ve alt yapısıyla bir-
likte 27 Kasım 2011 tarihi itibariyle yayın hayatına başladı. Yeni web sitemiz şu anda mevcut öğrencilerimiz 
ile bizi gelecekte tercih edecek öğrenci adaylarımız ve diğer ziyaretçilerimiz için eğitim çalışmalarına ışık 
tutmanın yanı sıra, eğitici konularda da ziyaretçilerimizi destekleyip geliştirmeyi hedeflemektedir.

Sade ve kolay kullanımı açısından dikkat çeken yeni web sitemizde aynı zamanda içeriklere kolay ulaşılabi-
lir olması hızlı kullanımı sağlamıştır. Web sayfamız ile üniversitemiz hakkında tüm bilgilere rahatça ulaşıla-
bilmektedir. Bunun yanında üniversitemizin görsel olarak tüm ziyaretçilerine tanıtılması açısından görsel 
içerikler ön planda tutulmuştur. Yeni web sayfamızın duyuru ve haberler bölümü daha aktif ve  görsel bir 
şekilde tasarlanmış ve bu bölümlerde ana sayfada sınırlı tutulmuş fakat diğer duyuru ve haberlere de ula-
şılma imkanı sağlanmıştır.

Web sayfamızın tasarlanması için grafik ve animasyon programlarından faydalanılarak yazılım alt yapısı 
için ASP.NET gibi platformlar kullanılmıştır. Sayfamızın güvenliği de ön planda tutulmuştur. Aynı zamanda 
özellikle resim ve grafiklerin düzgün bir şekilde görüntülenmesine dikkat edilmiş, sayfanın hızlı ve etkin bir 
şekilde açılmasına da ayrıca önem verilmiştir. Üniversitemizin Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulla-
rı için web sayfa tasarımları ve hazırlıklarının yanı sıra Üniversitemizin idari birimleri için de farklı şekillerde 
web sayfası proje çalışmaları devam etmektedir. 

Göreve Yeni Başlayan Akademik Personelimiz

1. Doç. Dr. Tahsıṅ Delıç̇ay   İlahıẏat  Fakültesı ̇  Temel İslam Bıl̇ıṁlerı ̇Bölümü
2. Yrd. Doç. Dr. Mahmut Özkırış  Tıp Fakültesı ̇   Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
3. Yrd. Doç. Dr. Seray Aslan Bayhan Tıp Fakültesı ̇   Göz Hastalıkları
4. Yrd. Doç. Dr. Yusuf Akgül   İlahıẏat  Fakültesı ̇  Temel İslam Bıl̇ıṁlerı ̇Bölümü
5. Yrd. Doç. Dr. Ahmet Atlı   İlahıẏat  Fakültesı ̇  Temel İslam Bıl̇ıṁlerı ̇Bölümü
6. Yrd. Doç. Dr. Ercan Eser   İlahıẏat  Fakültesı ̇  Temel İslam Bıl̇ıṁlerı ̇Bölümü
7. Yrd. Doç. Dr. Kıyasettin Koçoğlu  İlahıẏat  Fakültesı ̇  Temel İslam Bıl̇ıṁlerı ̇Bölümü
8. Yrd. Doç. Dr. Veysel Nargül  İlahıẏat  Fakültesı ̇  Temel İslam Bıl̇ıṁlerı ̇Bölümü
9. Öğr. Gör. Ebru Sarı   Sağlık Hıżmetlerı ̇MYO -
10. Öğr. Gör. Gökçe Aydöner  Akdağmadenı ̇MYO  -
11. Arş. Gör. Ersıṅ Muhafız   Tıp Fakültesı ̇   Göz Hastalıkları
12. Arş. Gör. Hafize Kızılkaya  Tıp Fakültesı ̇   İç Hastalıkları
13. Arş. Gör. Zelıḣa Buket Dık̇men  Fen-Edb. Fakültesı ̇  Osmanlı Mües. ve Med. Tarıḣı ̇
14. Arş. Gör. Musa Ceyhanlı  Fen-Edb. Fakültesı ̇  İspanyol Dıl̇ı ̇Ve Edebıẏatı  
15. Arş. Gör. Meryem Hamsı ̇  Eğıṫı̇m Fakültesı ̇  Eğıṫı̇m Programaları ve Öğretim 
16. Arş. Gör. Uğur Gezer   Eğıṫı̇m Fakültesı ̇  Sosyal Bıl̇ıṁler Eğitimi
17. Arş. Gör. Nacıẏe Kaya   İlahıẏat  Fakültesı ̇  İslam Tarıḣı ̇ve Sanatları Bölümü
18. Okutman Oktay Çoban   Rektörlük   -
19. Uzman Özer Tekeş   Müh. Mıṁ. Fakültesı ̇ Yapı
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