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DEĞERİMİZİN ÖLÇÜSÜ BİLGİDİR

   Bozok Üniversitesi, her alanda gelişim ve değişim trendini 

yakalamış, bilimsel, sosyal, ekonomik, kültürel ve sportif anlamda 

etkin, dinamik bir şehir üniversitesi konumundadır. Kurumsallaşma 

ve bilimsel gelişim açısından daha fazla ivme kazanan, daha çok 

bilgi üreten, bulunduğu şehirle tam anlamıyla bütünleşmiş, 

teknolojik açıdan kendini sürekli yenileyen bir üniversite, Bozok 

Üniversitesi, Anadolu'nun yükselen yıldızı olarak hızla değerine 

değer katıyor.

   Türkiye'nin kalbinde prestijli bir üniversite olma hedefiyle yola 

çıkan Bozok Üniversitesi sürekli dönüşen ve daima iyiyi arayan bir 

üniversite hüviyetinde öğrencilerinin çağdaş, yenilikçi, dinamik ve en 

önemlisi de sorgulayan ve düşünen bireyler olmaları adına her türlü 

imkânı sağlamaktadır.

   Bozok Üniversitesi, kaliteli araştırmaların yapıldığı saygın bir bilim 

merkezi olmasının yanı sıra, düşünce, kültür ve sanat dünyasına da 

önemli katkılar yapan, bulunduğu şehrin ekonomik, sosyal ve 

kültürel gelişimine destek veren bir üretim merkezine dönüştüğünü 

bültenimiz aracılığıyla tanıklık edeceksiniz.

   “Hep Daha İyiye” sloganı ile yapacağımız yolculukta, tüm 

paydaşlarımıza saygı ve sevgilerimizi sunarız.

Hasan Çelik - Editör
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“Hep Daha İyiye”

bülten

ÜNİVERSİTEMİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ VE AKADEMİK
BİRİMLER KOMPLEKSİ'NİN TEMELİ DÜZENLENEN TÖRENLE ATILDI
Üniversitemiz Erdoğan Akdağ Kampüs alanında düzenlenen temel atma törenine Başbakan 
Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yozgat Milletvekilleri Dr. Ertuğrul Soysal ile Av. Yusuf Başer, Yozgat Valisi 
Abdulkadir Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Albay Recep Yalçınkaya, Yozgat Belediye Başkanı Yusuf 
Başer, Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkan Vekili Muhsin Soylu, 
Rektör Yardımcılarımız, Fakülte Dekanlarımız, İlçe Kaymakam ve Belediye Başkanları, Daire 
Müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış konuşmasını yapan 
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, 
Üniversitemizin son yıllarda 
oldukça hızlı gelişme trendine 
girdiğinin altını çizerek öğrenci, 
akademik, idari ve destek 
personel sayısı ile fiziki altyapı ve 
bilimsel çalışmalar açısından hızla 
büyüdüğüne dikkat çekti. 
Üniversitemizin bilimsel, fiziksel 
ve sosyal gelişim açısından parlak 
bir dönem yaşadığını belirten 
Rektörümüz, yeni açılan bölüm 
ve programlarla birlikte öğrenci 
sayısının da hızla arttığını, tercih 
edilebilirlik noktasında da her 
geçen gün çıtanın daha 
yukarılara çıktığını ifade etti.

Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar 
8 blok ve 5 katlı olarak inşa 
edilecek olan Mühendislik 
Fakültesi ve Akademik Birimler 
Kompleksi'nin 24'ü amfi olmak 
üzere 50 derslikten oluştuğunu 
belirterek yapımı devam eden 
inşaat hakkında teknik bilgi verdi. 
168 öğretim elemanını çalışma 
ofisi içinde barındıracak olan 
Mühendislik Fakültesi ve 
Akademik Birimler Kompleksi'nin 
65 adet laboratuvar ve atölye, 20 
adet sosyal donatılarla birlikte 48 
milyon TL'lik dev bir yatırım 
olduğuna dikkat çeken 
Rektörümüz, 52 bin metre karelik 
bir alana sahip olan yapının Ocak 
2015'te teslim edileceğini 
sözlerine ekledi.

İnşaatların yapımı için TOKİ ile 
işbirliği içinde olduklarını belirten 
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, 
temeli kısa süre sonra atılacak Tıp 
Fakültesi Morfoloji binası ve 200 
yatak kapasiteli yeni Araştırma ve 
Uygulama Hastanesi ile yapımı 
hızla devam eden Rektörlük ve 
İdari Birimleri tek çatı altında 
toplayacak olan İdari Birimler 
Hizmet Binası inşaatının TOKİ 

tarafından titizlikle 
yürütüldüğünü sözlerine ekledi.
Mühendislik Fakültesi ve 
Akademik Birimler Kompleksi'nin 
Üniversitemiz Erdoğan Akdağ 
Kampüsü’nün batı yakasına 
canlılık katacağını ifade eden 
Rektörümüz, önümüzdeki birkaç 
yıl içinde batı yakasında 3 bin 
öğrenci doğu yakasında ise 7 bin 
öğrenci sayısına ulaşılacağının 
altını çizdi.

Rektörümüz Prof. Dr. Tamer 
Uçar konuşmasının sonunda, 
“Teknopark, formasyon, 
yatırımlar, bütçe ve kadro 
konusunda her daim ilgi, destek 
ve yardımlarını esirgemeyen 
Başbakan Yardımcımız Sayın Bekir 
Bozdağ'a teşekkürlerimi sunar, 
bugün temelini atacağımız 
Mühendislik Fakültesi ve 
Akademik Birimler Kompleksi'nin 
Üniversitemiz ve Yozgat'a hayırlı 
uğurlu olmasını temenni eder, 
TOKİ Başkanlığı'na, büyük özveri 
ve fedakarlık gösteren mesai 
arkadaşlarıma ve emeği geçen 
herkese çok teşekkür ederim” 
dedi.

48 Milyon TL'lik Dev Bir Yatırım
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TOKİ Başkan Vekili Muhsin Soylu ise konuşmasında “Bugün 

temelini atacağımız Yozgat Bozok Üniversitesi TOKİ'nin Türkiye 

genelinde başlattığı planlı kentleşme ve konut üretim seferberliği 

kapsamında inşa edilecektir. Bozok Üniversitesi Kampüsü’nde 

inşaatı devam eden projede Mühendislik Fakültesi, Rektörlük 

binası ve çok amaçlı salonlar, laboratuvarlar yer almaktadır. Ayrıca 

Bozok Üniversitesi ile yapılan ek protokol kapsamında Araştırma ve 

Uygulama Hastanesi ve Tıp Fakültesi Morfoloji binalarının da 

ihalesi yapılmış olup henüz inceleme aşamasındadır. 

Tesislerimizin hayırlı olmasını diliyor emeği geçecek olan herkese 

şimdiden teşekkür ediyoruz.” dedi.

Üniversitelerin, eleştirel aklın özgür düşüncenin evi ve yuvası 
olduğunu belirten Yozgat Milletvekili Dr. Yusuf Başer,  fikirlerin en ölçülü 
şekilde en demokratik biçimde ifade edilebildiği yegâne yerlerin 
Üniversiteler olduğunu belirtti. Bozok Üniversitesi'nin üçüncü nesil 
üniversiteler arasında en hızlı gelişen ve büyüyen üniversite olduğuna 
dikkat çeken Başer, “Bozok Üniversitesi'nin kurulduğu andan itibaren 
hem Yozgat'a hem ilçelerine ve hem de ülkemize küçümsenmeyecek 
derecede katkıları olduğunu ifade etti. Başer konuşmasının sonunda 
Mühendislik Fakültesi binamızın ve aynı şekilde Akademik Birimler 
Kompleksi'nin hem Yozgatımıza, hem Üniversitemize hem de 
öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Yozgat Valisi Abdulkadir Yazıcı konuşmasında “Bozok 
Üniversitesi’nin büyük üniversite olma yolunda önemli bir 
hamlesini beraberce müşahede ediyoruz. Sadece bu kesimde 
temeli atılacak olan ve devam eden kapalı alanlar tam 12 adet 
futbol sahası genişliğinde olacak ve 8 bloktan oluşacaktır. 2015 
yılında bitirilecek olan telaffuzu çok kolay olsa da 50 milyon 
değer inde  bu  muhteşem ese r le r  t amamland ığ ında 
Üniversitemizin amfiler, derslikler, çok işlevli salonlar, 
kütüphaneler, toplantı salonları ve laboratuvarlar dâhil olmak üzere 
134 fonksiyonel alanı ve birimi oluşacaktır. Bu sayede 
Üniversitemizin olmazsa olmazlarından en önemli bir bölümü 
daha tamamlanmış olacaktır. İnşallah Bozok Üniversitesi, 
Valiliğimiz, Yozgat Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile 

birlikte yürüttüğümüz eğitimin kalitesini artırma yolundaki çalışmalarımız meyvelerini verecek ve bu yıldan 
itibaren Yozgat'taki eğitim seviyesi çok daha yukarılara çekilecektir. Bugün atılan ve daha önce atılan diğer 
eserlerin ilimize ve Üniversitemize kazandırılmasında emeği gecen herkese  teşekkür ediyorum.” dedi.

TIP FAKÜLTESİ MORFOLOJİ VE ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ'NİN 
İHALESİ YAPILDI

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÜÇÜNCÜ NESİL ÜNİVERSİTELER ARASINDA EN HIZLI 
GELİŞEN VE BÜYÜYEN ÜNİVERSİTE 

“BOZOK ÜNİVERSİTESİ'NİN BÜYÜK ÜNİVERSİTE OLMA YOLUNDA 
ÖNEMLİ BİR HAMLESİNİ BERABERCE MÜŞAHEDE  EDİYORUZ”
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“BOZOK ÜNİVERSİTESİ İFTİHAR VE ÖVÜNÇ KAYNAĞIMIZ”
Mühendislik Fakültesi ve Akademik 
Birimler Kompleksi'nin temel atma 
töreninde konuşan Başbakan 
Yardımcısı Bekir Bozdağ, Bozok 
Üniversitesi'nin hızlı bir ivme ile 
gelişimini iftihar ve övünç duyarak 
izlediklerini belirterek şunları söyledi: 
“Bozok Üniversitesi 2006 yılında 
kurulduğu zaman hepimiz buranın 
gün gelip Yozgat’ımızın ve 
Türkiye’mizin ana merkezlerinden, 
eğitim bilim ve kültür yuvalarından 
biri olacağına inanıyor ve bu 
inancımızı hayata geçirmek için çok 
çalışmamız gerektiğini de biliyorduk. 
Bu çerçevede o günden bugüne 
Bozok Üniversitesi Türkiyemizin diğer 
üniversiteleri gibi büyümeye, 
gelişmeye, değişmeye Yozgatımıza, 
Türkiyemize ve insanımıza hizmet 
sunmaya devam ediyor. Her geçen 
gün başarılarına yenilerini ekliyor. Biz 
de bir Yozgatlı olarak bu 
üniversitelerin bu yuvaların daha iyi 
olmasını isteyen biri olarak ortaya 
çıkan bu tablodan hep iftihar ve 
övünç duyuyoruz.”
Bozdağ: Üniversite Kampüsü 
Büyük Bir Bilim Kentine Dönüşecek
Bozok Üniversitesi kampüsünün 
büyük bir bilim kentine dönüşmek 
üzere olduğunu belirten Bozdağ, 
“Fakülte binalarıyla, laboratuvarlarıyla, 
teknoparkıyla, camisiyle ve 
hastanesiyle birlikte adeta bir bilim 
kentine dönüşmek üzere olduğunu 
ve pek çok adımı da hayata 
geçirdiğini hep beraber görüyor ve 
bundan da iftihara ediyoruz.” dedi.

Bozdağ: Yozgat Olarak 
Üniversitemize Sahip Çıkıyoruz 
Yozgatlıların Üniversiteye sahip 
çıktıklarını belirten Başbakan 
Yardımcısı Bekir Bozdağ, Bozok 
Üniversitesi'ni daha güzel günlere 
taşımak için hayırseveri, sivil toplum 
örgütleri, belediyesi, valiliği ve 
merkezi hükümeti ile büyük bir 
gayret ve çaba içinde olduklarını 
ifade etti.
2013 yılında Bozok Üniversitesi'nin 
yaptığı yatırımlara dikkat çeken 
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 
temeli atılmakta olan Mühendislik 
Fakültesi ve Akademik Birimler 
Kompleksi de dâhil olmak üzere 
yatırımlara harcanan toplam bedelin 
117 milyon 600 bin Türk Lirası 
olduğunu sözlerine ekledi. 
Kampüsün şantiye görünümüne 
büründüğünü belirten Başbakan 
Yardımcısı Bozdağ, “Bir tane değil, iki 
tane değil üç tane değil, dört tane 
değil pek çok hizmetin başlayıp 
devam ettiğini ve yürüdüğünü 
göreceksiniz. Biz bundan dolayı da 

ülkemize böylesi güzellikler 
yaşatabildiğimiz için de ayrıca iftihar 
ediyoruz. Dünün Yozgat'ında 
ambulansına mazot bulamayan bir 
Yozgat vardı. Bugün sadece bir 
kalemde 48 milyon TL' lik bir 
hizmetin temelini atabiliyoruz” dedi.
Yakında Tıp Fakültesi Morfoloji Binası 
ve Araştırma ve Uygulama 
Hastanesi'nin de temelinin atılacağı 
bilgisini veren Bozdağ, bu 
gelişmenin Yozgatımıza, 
Üniversitemize büyük güç ve imkân 
kazandıracağını sözlerine ekledi. 
Yapımı tamamlanmakta olan 
Teknopark'ın da bilimle sanayiyi 
buluşturması bakımından önemli 
olduğunu ifade etti.
Bozdağ: Yol Üniversitenin Öz 
Mülkü Haline Gelecek
Üniversitemiz Erdoğan Akdağ 
Kampüsü'nün ortasından geçen 
Boğazlıyan-Kayseri karayolunun 
kampüs dışına alınması çalışmaları 
hakkında konuşan 
Bozdağ;“Üniversitemizin içinden 
geçen yolu üniversitenin dışına 
taşımak Rektörümüzün ve 
üniversitedeki herkesin ortak talebi. 
Bizim de ortak talebimiz. Ulaştırma 
Bakanlığı ile gerekli görüşmeler 
mutabakatlar sağlandı. İnşallah 
Yozgat’ımıza projesi devam eden 
çevre yolu kapsamında bu yol da 
dâhil edilecek. Bu çerçevede yol 
kampüsün kendi öz mülkü haline 
gelecektir. Oradan araç geçişini de o 
yol tamamlandığı zaman sona 
erdirmiş olacağız.” dedi.
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Bakan Kılıç: “Bozok Üniversitesi 
Başlı Başına Bir Kıvanç 
Vesilesidir” 

Bir takım açılış ve temel atma 
törenine katılmak üzere Yozgat'a 
gelen Gençlik ve Spor Bakanı Suat 
Kılıç, Üniversitemizden övgü ile 
bahsetti. Bakan Kılıç 
açıklamasında, Bozok 
Üniversitesi'nin her şehre bir 
üniversite yaklaşımından yola 
çıkılarak, bir Recep Tayyip Erdoğan 
projesi olduğunun altını çizerek 
Üniversitenin Yozgat ili ve 
Yozgatlılar için kazanım olduğunu 
söyledi. Bakan Kılıç, Bozok 
Üniversitesi'nin kurulduğu yıllarda 
“Burada üniversitenin kurulmasına 
gerek yok. Bu üniversiteleri tercih 
edecek öğrenci bulamazsınız gibi 
eleştirilere rağmen bugün 
görünüyor ki 11 bin 500 öğrencisi 
ile Bozok Üniversitesi Yozgat için 
önemli bir kazanım olarak 
karşımıza çıkıyor. Bu başlı başına 
bir kıvanç vesilesidir” ifadelerini 
kullandı.
Bakan Kılıç: “Bozok Üniversitesi 
Her Geçen Gün Daha da 
Büyüyecek” 

Gençlik ve Spor Bakanı Suat 
Kılıç, konuşmasının devamında 
şunları söyledi; “Bozok Üniversitesi 
her geçen gün daha da 
büyüyecek. Önümüzdeki yıllarda 
15 bin, 20 bin öğrenci mevcuduna 
erişecek. Bunun güvencesi de 
bugün temelini atacağımız bin 200 

kişilik öğrenci yurdu. Halen 
Yozgat'ta 3 bin öğrenci yatak 
kapasitemiz var. Bu yurdun 
bitimiyle birlikte 4 bin 200 
rakamına ulaşmış olacağız. Bu da 
11 bin öğrenciye kıyaslandığında 
yaklaşık yüzde 40 oranında öğrenci 
sayısıyla yatak kapasitesi rakamını 
bize vermiş olacak. Türkiye 
ortalamasında yüzde 13 
düzeyindeyiz. Yozgat'ta yüzde 40 
yatak kapasitesine ulaşmak 
demek, Türkiye ortalamasının üç 
katı yurt yatak kapasitesine 
erişmek demektir. Bu da 
zannediyorum hükümetimizin 
Yozgat'a ve Bozok Üniversitesi'ne 
verdiği önemin göstergesi olarak 
değerlendirilebilir. 
Bakan Kılıç: “Bozok Üniversitesi 
Tercih Edilme Noktasında Hızla 
İvme Kazanıyor” 

Yozgat'ta yapılacak olan kapalı 
yüzme havuzu tesislerinden 
üniversite gençliğinin de istifade 
edeceğinin altını çizen Bakan Kılıç 
“Bozok Üniversitesi’nin altını 
önemle çiziyorum; Çünkü 
Başbakanımız yeni üniversite 
kurulan şehirlerde sosyal 
donatıların geliştirilmesini çok 
arzuluyor. Biz bu spor tesislerini 
Yozgat'a kazandırdıkça tercih 
listesini yapan kentlerde ne var ne 
yok diye bakan gençlerin, Yozgat'ı 
tercih sayıları da her geçen yıl daha 
da artacaktır.” dedi.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI
SUAT KILIÇ'TAN ÜNİVERSİTEMİZE ÖVGÜ

Üniversitemiz Erdoğan 
Akdağ Kampüs Alanı Batı 
Kampüsünde bulunan 
Kredi Yurtlar Kurumu'na ait 
bin 200 kişilik öğrenci 
yurdu ve Spor Vadisi Yarı 
Olimpik Yüzme Havuzu 
Temel Atma Töreni'ne 
katılmak üzere Yozgat'a 
gelen Gençlik ve Spor 
Bakanı Suat Kılıç, Bozok 
Üniversitesi'nden övgü ile 
söz etti. 

Ardahan Üniversitesi 
tarafından gerçekleştirilen 3. 
Uluslararası Meslek 
Yüksekokulları 
Sempozyumu'nda 
Üniversitemiz İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Recep Temel, 
“Ülkemiz Meslek Yüksekokulları 
Müfredatında Yer Alan Meslek 
Etiği Dersinin Algılanması ve 
İyileştirmeye Yönelik Öneriler” 
konulu bildiri sundu.

İş ahlakına ilişkin 
uygulamaların yaygınlaşması 
sürecinde iş dünyasına ara 
eleman yetiştirmek amacıyla 
kurulan Meslek 
Yüksekokulları'nda “Meslek 
Ahlakı/Etiği” dersinin gerek 
müfredatlar gerekse öğretim 
elemanları üzerindeki 
algılanmasını tespit etmeye 
yönelik araştırma katılımcılar 
tarafından dikkatle takip edildi.

Meslek Yüksekokulları'nı 
konu edinen araştırmanın 
sonucunda haliazırda Meslek 
Yüksekokullarında Meslek 
Ahlakı/Etiği dersi bağlamında 
olması gereken standardın tesis 
edilememiş olduğu ve bu 
konuda öğretim elemanlarının 
algısının geliştirilmesi gerektiği 
vurgulanmış ve iyileştirmeye 
yönelik teklifler katılımcılarla 
paylaşıldı. 

ÜNİVERSİTEMİZ
"ULUSLARARASI MESLEK
YÜKSEKOKULLARI
SEMPOZYUMU'NDA"
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Avusturya Ankara Büyükelçisi 
Klaus Wölfer'e, Avusturya 
Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı 
Konstantin Bekos, Bilim ve Kültür 
Uzmanı Katrin Eckstein, Göç ve 
Entegrasyon Müşaviri Nalan 
Gündüz, Avusturya Büyükelçiliği 
Basın ve Kültür Sorumlusu 
Raimund Weinberger, Tercüman 
Funda Yılmaz eşlik etti. Ziyarette 
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan 
Yumak, Prof. Dr. Şaban Güçlü ve 
Prof. Dr. Feyzullah Temurtaş, 
Üniversitemiz Genel Sekreter 
Vekili Doç. Dr. Seyfullah Türkmen, 
Üniversitemiz Uluslararası Ofis 
Başkanlığı'ndan Doç. Dr. Mustafa 
Böyükata ile Mevlana Değişim 
Programı Kurum Koordinatörü 
Yrd. Doç. Dr. Burhan Ünal da 
hazır bulundu.

Her İki Ülke Arasındaki 
İşbirlikleri Üniversite Olarak 
Önemsiyoruz.

Samimi bir ortamda 
gerçekleşen ziyarette 
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek “Avusturya ile sıkı 
bir bağımız var. Tarihte 
işbirliklerimiz ve müttefik olmuş 
olup dostluğumuz devam ediyor. 

Üniversitemizin bulunduğu 
Yozgat ili Avusturya'ya ve 
Avrupa'nın geneline en çok işçi 
gönderen illerden bir tanesi. Bu 
nedenle de kültürel işbirliğinin 
son derece yararlı olacağı 
kanaatindeyiz. Hem kültürel hem 
uluslararasılaşma konusunda ve 
hem de eğitim-öğretim ve 
araştırma konusunda işbirlikleri 
yapmak istiyoruz. Ortak Avrupa 
kültürünü oluşturmak için kültürel 
etkileşimin önemli olduğunu 
düşünüyoruz” ifadelerini 
kullandı.

Elçilik Olarak Üniversiteye 
Her Türlü Destek ve Yardıma 
Hazırız.

Üniversitemiz hakkında detaylı 
bilgi edinen Avusturya'nın Ankara 
Büyükelçisi Klaus Wölfer, ekibi 
hakkında kısa bilgi verdi. 
Türkiye'deki her ile ve her 
üniversiteye böyle geniş bir 
ekiple gidemediklerinin altını 
çizen Büyükelçi Wölfer, 
Avusturya’nın Yozgat ile özel bir 
bağının olduğuna dikkat çekerek 
Bozok Üniversitesi’ni 
önemsemelerinin arkasında bu 
etkenin yattığını belirtti. Büyükelçi 
Wölfer 15 Mayıs 2014 tarihinde, 
Türkiye-Avusturya arasında 

imzalanan İşçi Alım 
Anlaşması'nın 50. yıldönümünün 
kutlayacaklarını ifade ederek “50 
yıldır Türkiye'den özellikle 
Yozgat'tan Avusturya'ya göç söz 
konusu. Göç ise iki ülkeyi ve 
kültürü birbirine bağlayan önemli 
bir iletişim faktörü. Dolayısıyla 
Rektörümüzün de 
uluslararasılaşma konusunda 
söylediklerine katılıyoruz. Bu 
konuda her türlü destek ve 
yardımlarımızı sunmaya hazırız” 
dedi.

Üniversitemiz Uluslararası Ofis 
Başkanı Doç. Dr. Mustafa 
Böyükata, ERASMUS programı 
kapsamında üniversitemiz ile 
Avusturya arasında anlaşma 
yapmakta güçlük çektiklerini dile 
getirerek, bu temel sebebinin  
ERASMUS programına girmiş yeni 
üniversiteler ile anlaşma 
yapılmasına sıcak bakılmaması 
olduğunu söyledi. Böyükata 2014-
2020 dönemleri için Avrupa Birliği 
programlarında ERASMUS PLUS 
olarak yeni anlaşma 
hükümlerinin doğmasıyla birlikte 
Üniversitemiz ile Avusturya 
arasında bir anlaşma zeminin 
olacağı inancındayız.” dedi.

AVUSTURYA'NIN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ
ÜNİVERSİTEMİZİ ZİYARET ETTİ
Bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak için Yozgat'ta bulunan 
Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Klaus Wölfer ve beraberindeki heyet 
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar'ı makamında ziyaret etti.
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Avusturya Büyükelçiliği Bilim ve 
Kültür Uzmanı Katrin Eckstein 
Büyükelçilik işbirliğinde 4 Nisan  2014 
tarihinde “ERASMUS ve Üniversite” 
konulu bilgilendirme toplantısı 
yapılacağını belirterek Ankara' da 
yapılacak olan toplantıya 
Üniversitemizi de davet etti.

Büyükelçi Wölfer Üniversitemiz 
Şeref Defterini İmzaladı.

Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi 
Klaus Wölfer, Rektörlük makamı 
ziyaretinde Üniversitemiz şeref 
defterini imzaladı. Büyükelçi Klaus 
Wölfer, şeref defterine şunları kaydetti. 

“2014 yılına sayılı günler kala, 
Avusturya Büyükelçiliği ekibinin Bozok 
Üniversitesi'ndeki ziyareti anısına ve 
önümüzdeki yıl içerisinde kutlanacak 
olan 15 Mayıstaki 50. yıl İşçi Anlaşması 
anısına iyi bir işbirliği geliştirmemize ve 
bizi böyle güzel ve misafirperver 
şekilde karşıladığınız için 
teşekkürlerimizi sunarım.”

Ziyaret anısına Rektörümüz Prof. Dr. 
Tamer Uçar, Avusturya'nın Ankara 
Büyükelçisi Klaus Wölfer ve 
beraberindeki heyete çini işlemeli 
tabak hediye etti.

Ziyaretin hemen ardından 
Üniversitemiz Erdoğan Akdağ 
Kampüsü'nde mini bir gezi yapan 
Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Klaus 
Wölfer ve beraberindeki heyet, 
Üniversitenin fiziki gelişimi hakkında 
Rektörümüzden bilgi aldı. Erdoğan 
Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'ni 
gezerek hayranlıklarını ifade eden 
heyet 50.yıl İşçi Anlaşması 
etkinliklerinin bir bölümünü bu 
görkemli salonda yapılması için 
Üniversite ile ortak hareket etmek 
istediklerini ifade etti.

Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı'nın okunması ile başlayan 
törende açılış konuşmasını 
yapan Rektörümüz Prof. Dr. 
Tamer Uçar şunları söyledi; 
“Büyük insanların, büyük 
liderlerin ölümlerine matem 
tutmak yerine onların fikirlerini 
öğrenmek, onları özümsemek 
ve hayatımızda uygulamak esas 
olmalıdır. Atatürk'ün bize 
vasiyeti de budur. Rektörümüz 
konuşmasının devamında, 
“Kurtuluş Savaşımızın 
Başkomutanı ve Türkiye 
Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk'ü 
aramızdan ayrılışının 75. yılında 
Türk Milleti ve Bozok 
Üniversitesi ailesi olarak sevgi, 
saygı ve rahmetle anıyoruz. 
Sergilediği İstiklal mücadelesiyle 
dünyanın tüm mazlum 
milletlerine esin kaynağı olan 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 
bir komutan olarak takdire 
şayan vasfının devlet 
adamlığıyla da örnek alınacak 
özellikler göstermesi, fikirleri, 
başarıları, eserleri, ilke ve 
devrimleriyle, bütünleştirici 
yapısı ve bilimi rehber alan 
öngörüsü ile yüzyıla yön veren 
dünya liderleri arasında seçkin 
yerini alması bizim için bir gurur 
ve övünç vesilesidir. Onun 
ortaya koyduğu ilkeler bugün 
ülkemizdeki pek çok problemin 
de çözümüdür. Çözülmemiş 
problemlerin arkasında bu 

çözüm ipuçlarını çok rahatlıkla 
görebiliyoruz. Yeter ki onu 
anlayabilelim. “Gençler; 
cesaretimizi takviye ve idame 
eden sizlersiniz. Siz, almakta 
olduğunuz terbiye ve irfan ile 
insanlık ve medeniyetin, vatan 
sevgisinin, fikir hürriyetinin en 
kıymetli timsali olacaksınız. 
Yükselen yeni nesil, istikbal 
sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, 
onu yükseltecek ve yaşatacak 
sizsiniz.” diyen Atatürk'e karşı 
sorumluluğumuzu 
unutmamamız gerekiyor. Temeli 
tam bağımsızlığa dayanan 
vatanımızı, bu sözleri 
aklımızdan hiçbir zaman 
çıkartmadan korumalıyız. 
Unutulmamalıdır ki Kurtuluş 
Savaşı'nda ve daha sonraki 
süreçlerde yapmış olduğu 
çalışmalarla dünyaya örnek 
olan, barışa ve insanlığa karşı 
bağlılığı ile bütün dünyanın 
saygısını kazanan Gazi Mustafa 
Kemal'i aziz vatanımızın al 
bayrağı gölgesinde şehit olan 
askerlerimizi ve gazilerimizi 
rahmet, minnet ve şükranla 
anıyoruz” şeklinde konuştu.
Program Üniversitemiz Fen 
Edebiyat Fakültesi Atatürk İlkeleri 
ve İnkılap Tarihi Bölümü öğretim 
üyesi Yrd. Doç. Dr. Zübeyir 
Bütüner tarafından Mustafa 
Kemal Atatürk'ün kişiliği ve 
hayatı konulu konuşması ve 
öğrenciler tarafından okunan 
şiirler ile sona erdi. 

ATATÜRK ÖLÜMÜNÜN
75. YILDÖNÜMÜNDE SAYGIYLA ANILDI
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk, ölümünün 75. yılında düzenlenen törenle anıldı. 
Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Konferans 
Salonu'nda gerçekleştirilen törene Rektörümüz 
Prof. Dr. Tamer Uçar, Rektör Yardımcısı ve 
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Hasan Yumak, Genel Sekreter Vekili Doç. 
Dr. Seyfullah Türkmen, daire başkanları çok 
sayıda öğretim elemanları ve öğrenci katıldı.
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Üniversitemiz Eğitim Fakültesi ile Yozgat İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü tarafından eğitimde işbirliği 
protokolü çerçevesinde  ortaklaşa düzenlenen 
konferansta “Etkili Okul, Okul Geliştirme” ile 
“Yönetim ve Liderlik Becerileri” konuları anlatıldı.

BOZOK KONFERANSLAR DİZİSİ
DOLU DİZGİN DEVAM EDİYOR

Konferans öncesi konuşan Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Saim Kuş, Valiliğimiz 
başkanlığında Bozok Üniversitesi ile geçen yıl yapmış olduğumuz eğitimde işbirliği 
protokolünün ilk meyvelerini almaya başladık. Kağıt üzerinde imzalanan protokol 
bugün hayata geçiyor. Bundan sonrada benzer çalışmalarımız artarak devam 
edecek. Bozok Üniversitesi'nin sloganı Değerinize Değer Katar. Sayın Rektörümüz 
bugün bizlere değer kattığını görüyoruz. Bu Milli Eğitim camiasına verilen bir değerin 
ölçüsü olarak görüyor, Milli Eğitim camiası adına Rektörümüze teşekkür ediyorum.” 
dedi.

“EĞİTİM SEVİYESİ OLARAK HEDEFİMİZ İLK 10'A GİRMEK”

Üniversitemiz Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi  Salon Çamlık’ta düzenlenen  konferansa 

Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, Vali Yardımcısı Kemal Şahin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şaban Güçlü, Genel 

Sekreter Vekili Doç. Dr. Seyfullah Türkmen,  İl Milli Eğitim Müdürü Saim Kuş, İlçe  Milli Eğitim Müdürleri, İlçe ve 

Yozgat  merkezde görev yapan okul müdürleri ile çok sayıda öğretim görevlisi katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal 

Marşının okunması ile başlayan konferans Üniversitemiz tanıtım filmi gösterimi ile devam etti.

Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar konuşmasında Bozok Konferanslar Dizisi 
kapsamında  Taha Akyol, Ekmeleddin  İhsanoğlu gibi önemli isimleri Üniversite 
olarak ağırladıklarını belirterek sekizincisi gerçekleştirilen bu etkinliklerin ilimize ciddi 
canlılık kattığını ifade etti. Rektörümüz konuşmasının devamında; “Milli Eğitim 
Müdürlüğü ile Üniversite arasında var olan işbirlikleri ve ortak çalışmaların  geçen 
sene yaptığımız bir protokolle taçlandırılması söz konusuydu. Bu anlamda da bu 
protokolün hayata geçmiş olmasını görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. 
Bugün konferans verecek Prof. Dr. Ali Balcı 40 tane doktorant yetiştirmiş önemli bir 
bilim insanıdır. 40 tane doktora yapmış insan yetiştirmek her profesöre nasip olmaz. 
Onun yetiştirdiği öğretim üyelerinden bir kısmı aramızda ve Eğitim Fakültemizde 
öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Bundan da ayrıca gurur duymaktayız.  
Konferansın düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yozgat'ın eğitim seviyesi olarak bulunması gereken yerin çok gerisinde olduğunu 
belirten Vali Vekili Kemal Şahin, “Plaka değişmez ama eğitimdeki sırlamamıza 
değiştireceğiz. Plakamız 66 eğitimde 60. sıralarda geziyoruz. Hedefimiz ilk 10'a 
girmek. Bunun içinde başta Üniversitemiz, Eğitim Fakültemiz olmak üzere biz 
idareciler ve öğretmenlerimiz olarak  velilerimiz ve öğrencilerimiz olarak yeniden bir 
silkinmemiz gerektiğine  inanıyoruz.” şeklinde konuştu.

“BOZOK ÜNİVERSİTESİ DEĞERİMİZE DEĞER KATIYOR”

“BOZOK KONFERANSLAR DİZİSİ YOZGAT'A CİDDİ BİR CANLILIK KATIYOR”
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Protokol konuşmalarının ardından 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri 
Fakültesi, Eğitim Yönetimi  ve 
Politikası Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali 
Balcı “Etkili Okul, Okul Geliştirme” 
konularını, Ankara Üniversitesi Eğitim 
Bilimleri Fakültesi, Eğitim Yönetimi  ve 
Politikası Bölümü öğretim üyesi Doç. 
Dr. Şakir Çınkır ise “Yönetim ve 
Liderlik Becerileri” konularında bilgi 
aktardı. 

 Çınkır, yöneticiler bulundukları 
kurumda lider vasfı altına görevlerini 
sürdürmektedirler. Üstlenilen liderlik 
vasfı ve görev sorumluluğu yönetici 
ve kurum çalışanları arasındaki birlik 
ve beraberlik ahengi başarıya 
ulaşmada etkin bir rol oynayacaktır 
ifadelerini kullandı. 

Konferans sonrası Vali Yardımcısı 
Kemal Şahin, Ankara Üniversitesi 
Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim 
Yönetimi ve Politikası Bölüm Başkanı  
Prof. Dr. Balcı'ya,  Rektörümüz Prof. 
Dr. Tamer Uçar'da  Ankara 
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, 
Eğitim Yönetimi ve Politikası Bölümü 
öğretim üyesi Doç. Dr. Şakir Çınkır'a 
günün anısına teşekkür plaketi 
takdim etti. 

 Sıralama kriterlerinin; 
öğretim üyesi başına düşen 
yayın sayısı, atıf sayısı,  
toplam bilimsel doküman 
sayısı, kişi başına düşen 
toplam doküman sayısı, 
doktora öğrenci sayısı, 
doktora öğrenci oranı, kişi 
başına düşen öğrenci sayısı 
gibi bilimsel üretkenliğe 
dayanan performansa 
dayanan sıralamada; 2006 
yılında kurularak bilimsel ve 
fiziksel olarak hızlı bir 
ilerleme gösteren 
Üniversitemiz, 2000 
yılından sonra kurulan 
üniversiteler arasında 10. 
sıraya yükseldi. 

URAP 2000 yılından 
sonra kurulan üniversiteler 
genel sıralamasında TOBB 
Ekonomi ve Teknoloji 
Üniversitesi'nin 1. sırada yer 
aldığı listede üniversitemiz 
10. sırada yer almaktadır. 

Aynı kategoride yer alan 
komşu üniversitelerimizden 
Ahi Evran Üniversitesi 13. 
Nevşehir Üniversitesi 14. ve 
Çorum Hitit Üniversitesi 35. 
sırada yer alıyor.

Yine aynı listede 
bölgemizde yer alan 
üniversitelerden Aksaray 
Üniversitesi 2., Karabük 
Üniversitesi 17., Çankırı 
Karatekin Üniversitesi 21. 
Amasya Üniversitesi 28. ve 
Kastamonu Üniversitesi 32. 
sırada yer aldı.

Konuyla ilgili bir 
açıklama yapan 
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer 
Uçar, bu başarının bir ekip 
başarısı olduğunu 
vurgulayarak, “2012 yılında 
15. sırada yer almıştık. Bu yıl 
ise 10. sıraya yükseldik. 
Tüm akademik ve idari 
personelimize teşekkür 
ederim.” dedi.

2000 YILINDAN SONRA KURULAN
ÜNİVERSİTELER İÇİNDE 10. SIRADAYIZ 
ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde faaliyet 
gösteren URAP (University Ranking by Academic 
Performance) laboratuarı tarafından hazırlanan URAP 
2013 Dünyanın Akademik Performansı En yüksek 2000 
Üniversitesi ve URAP-TR 2013 Türkiye özel sıralaması 
açıklandı. Üniversitemiz 2000 yılından sonra kurulan 51 
üniversite arasında 10. sırada yer alarak bir başarıya daha 
imza attı.
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YOZGAT EĞİTİMDE KALİTEYİ ARTIRMA PROJESİ'NİN (EKAP)
AÇILIŞ TOPLANTISI ÜNİVERSİTEMİZDE YAPILDI  

Üniversitemiz Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve Yozgat eğitiminin temel 
sorunlarını belirleyerek eğitimde başarı ve kaliteyi artırmak amacıyla hazırlanan “Eğitimi de Kaliteyi Artırma 
Projesi”nin tanıtım toplantısına Yozgat Valisi Abdulkadir Yazıcı, Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet 
Taşdemir, İl Jandarma Alay Komutanı Recep Yalçınkaya, Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Hasan Yumak, İl Milli Eğitim Müdürü Saim Kuş, İlçe Kaymakamları ile İlçe ve Belde Belediye Başkanları, 
Kamu Kurumları İl Müdürleri, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri, il genelindeki her derece ve türdeki , 
ilkokul, ortaokul ve liselerin tüm okul müdürleri ile yetkili öğretmenleri, okul başarı ekipleri ve okul öğrenci 
temsilcileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programın açılış 
konuşmasını Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Saim Kuş yaptı. Kuş, Eğitimde Kaliteyi 
Artırma Projesi'ne gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek 
eğitimde işbirliği kapsamında proje paydaşları olan Yozgat Valiliği, Yozgat 
Belediye Başkanlığı ve Bozok Üniversitesi'ne teşekkürlerini iletti. Eğitim alanında 
hedefe ulaşılabilmesi için tüm bileşenlerin bir araya gelerek eğitimde kalitenin 
arttırılması gerektiğine vurgu yapan İl Milli Eğitim Müdürü Kuş, gösterilen özverili 
her desteğin eğitim alanında meyvelerini kısa sürede vereceğini ifade etti.

Vali Yardımcısı Kemal Şahin, Vali Abdulkadir Yazıcı'nın talimatıyla Yozgat'ın 
eğitim kalitesini artırmak amaçlı bu yola çıktıklarını belirterek projenin süreçleri 
hakkında bilgi verdi. Yozgat'ın eğitim seviyesini yükseltmek için projenin 
uygulayıcısı olan okullar, okul idarecileri ve velilere çok iş düştüğünü vurgulayan 
Şahin, projenin daha kaliteli ve başarılı olması adına her türlü öneri ve katkıya açık 
olduklarını ifade etti. Yozgat'ta eğitim seviyesinde yaşanan problemlerin 
Yozgat'ın sosyo-kültürel ve ekonomik açıdan irdelenmesi gerektiğini belirten 
Şahin; “Eğitim seviyesinin Yozgat il plaka kodu gibi 66. sırada olmasının bir kader 
olmadığı bu proje kapsamında eğitim seviyesinin daha kaliteli, etkin ve başarılı 

olacağını ifade eden Vali Yardımcısı Kemal Şahin sözlerini “Eğitimde Kaliteye, Yozgat Zirveye” sloganıyla son verdi.

Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, Bozok Üniversitesi olarak böyle anlamlı bir 
projeye paydaşlık etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek Üniversitenin 
Yozgat iline sosyo-ekonomik, kültürel ve bilimsel anlamda katkı ve canlılık 
kattığını belirtti. Rektörümüz, Yozgat'ta eğitim seviyesinde yaşanan sıkıntıların 
kaynağının göç olduğunu vurgulayarak Üniversitemizin kurulmasıyla birlikte 
merkezde nüfus oranın giderek arttığını sözlerine ekledi. Son olarak pedagojik 
formasyon eğitimine başlandığını dikkat çeken Rektörümüz “Yozgat'taki 
okullarda eğitimin niteliğini geliştirme yoluyla öğrencilerin öğrenme başarılarını 
arttırma ve daha ileri düzeyde öğrenim fırsatlarını artırmak için Bozok 

Üniversitesi olarak her türlü desteğe hazırız.” ifadelerini kullandı.

Yozgat Valiliği, Yozgat Belediye 
Başkanlığı, Üniversitemiz ve 
Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
arasında imzalanan “Eğitimde 
İşbirliği Protokolü” kapsamında 
hazırlanan “Yozgat Eğitiminde 
Kaliteyi Artırma Projesi”nin 
tanıtım toplantısı Üniversitemiz 
ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 
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Yozgat Valisi Abdulkadir 
Yazıcı, İlimizdeki okullarda 
eğitimin niteliğini 
geliştirmek, öğrencilerin 
öğrenme başarılarını 
arttırmak ve daha ileri 
düzeyde öğrenim görme 
fırsatlarını oluşturmak 
amacıyla, Valiliğimiz, Yozgat 
Belediyesi, Bozok 
Üniversitesi ve İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü arasında 
eğitimde iş birliği protokolü 
çerçevesinde “Eğitim de 
Kaliteyi Artırma Projesi” 
hazırladıklarını belirtti.

Vali Yazıcı konuşmasında 
“Yozgat'taki ölçülebilir eğitim 
seviyesini nerelere 
taşıyabiliriz neler yapabiliriz 
çabası içindeyiz. Bizler bu 
işin başarıya ulaşmasında 
üzerimize düşeni yapacağız. 
Sizlerin de bu noktadaki 
gayretlerini takdir edeceğiz. 
Öncelikle öğretmenleri, 
motive etmek, onları 
yönlendirmek ve onları bu 
işe seferber etmek siz 
yöneticilerin elinde.” dedi. 

Vali Yazıcı konuşmasında 
okul idarecilerine de 
seslenerek “Bozok 
insanından bu ilgiyi bu 

şefkati eksik etmeyelim. Bu 
iş sizlerin elinde yücelecek. 
Durmadan düşünmeden bu 
uğurda çalışın. Bir okulun 
temizliği, bir okulun inşaatı 
kadar bir görüntünün 
güzelliği kadar beyinlerin de 
güzelliği. Yozgat'ın eğitim, 
kültür durumunu 
getirebildiğimiz en yüksek 
seviyeye getirilebilmek asıl 
görevimiz; çünkü bu 
memleket bunu hakkediyor.” 
dedi.

Konuşmaların ardından 
Yozgat Eğitiminde Kaliteyi 
Artırma Projesi´nin tanıtım 
sunumu İl Milli Eğitim AR-GE 
Biriminden Mehmet Durmaz 
tarafından yapıldı.

Program 2013 YGS'de 
Türkiye 12. olarak Hacettepe 
Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 
eğitimine devam eden 
Ahmet Furkan Ertan'a 
ödülünün verilmesi ile 
devam etti.

Program kişisel gelişim 
uzmanı Ramazan Varol 
tarafından verilen başarıya 
giden yolda motivasyon 
konulu konferans ile sona 
erdi. 
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Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar ve beraberindeki Belediye Başkanı Yusuf Başer, Yozgat İl Emniyet 
Müdür Yardımcısı Ayhan Demiröz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şaban Güçlü, Genel Sekreter Vekili 
Doç. Dr. Seyfullah Türkmen ve Yozgat Yurt Müdürü Rasim Parlak'tan oluşan heyet Kredi ve Yurtlar 
Kurumu'na bağlı öğrenci yurtlarını ziyaret ederek öğrencilerin sorunlarını dinledi.

Kızılay Yurdu, Yozgat Yurdu A 
Blok ve Kampüs Kız Yurdu'nda 
gerçekleştirilen ve öğrencilerin 
yoğun ilgi gösterdiği buluşmada 
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar 
“Bugün konuşma sırası sizde. 
Her türlü istek, şikâyet ve 
önerilerinizi bizlere 
iletebileceğiniz özgür bir 
platformdasınız. Belediye 
Başkanımız, İl Emniyet Müdür 
Yardımcımız, Rektör Yardımcımız 
ve Genel Sekreterimiz 
sorunlarınıza, istek ve 
önerilerinize çözüm üretmek 
amacıyla sizlerle. Açık yüreklilikle, 
istediğiniz gibi düşünce, görüş ve 
şikâyetlerinizi bizlerle 
paylaşabilirsiniz. Amacımız sizlerin 
sorunlarını ve beklentilerini 
öğrenip, en doğru ve en hızlı 
şekilde taleplerinize çözüm 
üretebilmektir. Her biri ailelerinin 
bizlere emanetleri olan 

öğrencilerimiz tarafından dile 
getirilen sorunların çözümü, 
imkânlar doğrultusunda yerine 
getirilecektir.” dedi.

Belediye Başkanı Yusuf Başer, 
yaptığı konuşmada üniversite 
kenti olma yolunda hızlı adımlarla 
ilerleyen Yozgat'ta öğrencilere her 
zaman gereken önemi verdiklerini 
belirtti. Üniversitemizin 
kurulmasıyla şehrimiz ekonomik 
ve sosyal gelişim anlamında 
önemli yol kat ettiğini belirten 
Başer, “Binlerce öğrencimizin 
rahatının sağlanması, bizlerin 

öncelikli görevleri arasında 
gelmektedir.” ifadelerini kullandı. 

Öğrenciler sorunları, görüş ve 
önerilerini ilk ağızdan konunun 
yetkilileri ile paylaşırken ulaşım, alt 
yapı çalışmaları, emniyet, sosyal 
ve kültürel anlamdaki her türlü 
görüş ve önerilerini özgürce ifade 
etme imkânı buldu. Ulaşımla ilgili 
zaman zaman yaşadıkları 
sorunların giderilmesini isteyen 
öğrenciler bu konudaki 
mağduriyetlerini, ilgililere 
anlatarak en kısa sürede konunun 
çözüme kavuşturulması isteğinde 
bulundu.

Yurt öğrencileri Rektörümüz ve 
Belediye Başkanı olmak üzere 
tüm yetkililere gösterdikleri ilgiden 
duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek bu tür buluşmaların 
daha sık yapılması temennisini 
dile getirdi.

Yozgat  içinde  yapımı devam eden  
bölünmüş  yol çalışmaları  ve hızlı  tren  
şantiyelerinde incelemelerde  
bulunmak  üzere Yozgat'a  gelen 
Ulaştırma, Denizcilik ve  Haberleşme  
Bakanlığı  Müsteşarı Habip  Soluk,  
Üniversitemiz  Erdoğan Akdağ  
Kampüsü'nü  ikiye  bölen Boğazlıyan  
karayolunun  kampüs  dışına  deplase  
edilmesinin  Yozgat'a yapılacak  çevre 
yolu  ile  birlikte gerçekleştirileceğini  
söyledi. 

Yozgat'a  çevre yolu  yapılması 
konusunda  çalışmaların  başladığını 
dile  getiren  Müsteşar  Soluk, “Çevre 

yolu  için  proje  çalışmaları  başlarken, 
bunun  yanında  Bozok  Üniversitesi 
Rektörümüz,  kampüs  alanından 
geçen  yolun  kampus  dışına 
taşınmasını  istiyor. Bu da  çevre yolu  
ile  birlikte değerlendirilecek.”  

ifadelerini  kullandı. Rektörümüz  Prof.  
Dr.  Tamer  Uçar  da  konuyla  ilgili  
yaptığı  açıklamada  şunları  söyledi;  
“Üniversitemiz  Erdoğan  Akdağ 
kampüs  alanının  tam  ortasından  
geçen  ve  kampüsü  ikiye  bölen  
Boğazlıyan  karayolunun  kampüs  
dışına  deplase  edilmesi  yönündeki 
çalışmaların  Yozgat  çevre  yolu  
projesi  ile  birlikte  gerçekleşecek. 
Kampüs  ortasından  geçen  
Boğazlıyan  karayolunun  Yozgat  
çevre  yoluna  bağlanması  ile 
kampüsümüzde  yaşanan  bazı 
sorunlar  çözüme  kavuşacaktır .”dedi.

MÜSTEŞAR HABİP SOLUK: "KAMPÜS İÇİNDEN GEÇEN YOL, 
ÇEVRE YOLU PROJESİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLECEK"  

REKTÖRÜMÜZ KYK YURTLARINI ZİYARET EDEREK ÖĞRENCİLERİN 
SORUNLARINI DİNLEDİ
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Öğrencilerimizin sıklıkla 
yaşadığı ulaşım problemlerini 
çözüme kavuşturmak amacıyla 
çalışmalar yürüten Rektörümüz 
Prof. Dr. Tamer Uçar, son olarak 
öğrencilerle bir arada olmak, 
sorun ve taleplerini dinlemek 
amacıyla otobüsle Üniversitemiz 
kampüsüne yolculuk yaptı. 
Durakta öğrencilerimizle sohbet 
eden Rektörümüz, konunun 
takipçisi olduklarını ve sıkıntının 
en kısa sürede çözüme 
kavuşturulması için üzerlerine 
düşen herşeyi yapacaklarını 
vurguladı. Öğrenciler tarafından 
sosyal medyada konuyla 
ilgilenmediğim yönünde 
eleştirilere maruz kaldığını ifade 
eden Rektörümüz, “Gerek RİMER 
(Rektörlük İletişim Merkezi) 
uygulamamızda, gerek yurt 
ziyaretlerimizde ve gerekse 
sıkıntıları yerinde görme 
noktasında bu konulara ne kadar 
duyarlı ve takipçi olduğumu 
biliyorsunuz. Bakın şunun altını 
çizmek istiyorum. Biz görev ve 
sorumluluklarımızın dışına çıkıp 
sizlerin sorunlarına çözüm 
üretmek odaklı çalışmalar 
yapıyoruz. Şehiriçi özel halk 
otobüslerinin yolcu kapasitesi 
olsun durak ve güzergâhları olsun 
bizim görev ve sorumluluk 
alanlarımızın dışında. Ama sizler 
de takdir edersiniz ki biz bu sınırı 
aşarak sizler için çabalıyoruz.” 
ifadelerini kullandı. 

Öğrencilerimiz ile yolculuk 
yaparak sorunları dinleyen 
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar 
öğrencilere seslenerek şunları 
söyledi. “Bizler sizler için varız. 
Ama sizlerden de ricam 

üsluplarımıza dikkat edelim. 
Otobüste bağırarak hiçbir çözüm 
üretemezsiniz. Burada hiç 
kimsenin tek başını problemi 
çözme yetkisi söz konusu değil. 
Valilikle ve Belediye Başkanı ile bu 
konu üzerinde sıkça bir araya 
gelip görüşlerimizi ifade ediyoruz. 
Gerek şoförlere yönelik gerekse 
de konunun yetkililerine sınırları 
aşmadan karşılıklı nezaket 
çerçevesinde yaklaşmak çözümü 
de beraberinde getirecektir”

Bozok Özel Halk Otobüsleri 
Kooperatifi Başkanı Davut Kirazlı 
ise öğrencilere hitap ederek 
“Bütün şehiriçi yolcu otobüsleri ve 
şoförlerimizin öğrencilerimize 
yönelik herhangi bir olumsuz 
davranışları veya otobüs yolcu 
kapasitesini aşması durumunda 
şikâyetlerinizi dilekçe yolu ile 
plaka numarasını da belirterek 
tarafımıza ilettiğiniz anda gerekli 
cezai yaptırımın uygulanacağı 
garantisini sizlere veriyorum.” 
dedi. Otobüslerin içinde ses ve 
görüntüyü kaydeden kamera 

sisteminin olduğunu vurgulayan 
Kirazlı, bizzat bu kamera 
görüntülerini kendisin de 
izlediğini ifade ederek olumsuz 
herhangi bir durumda 150 bin 
TL'ye varan para cezasının 
uygulanabileceği bilgisini verdi.

Otobüs duraklarını tek tek 
gezen Rektörümüz, otobüslerin 
İlahiyat Fakültesi ile Tarım ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi binaları önüne 
kadar çıkması için Bozok Özel 
Halk Otobüsleri Kooperatifi 
Başkanı Davut Kirazlı'dan 
uygulamanın yürütülmesi sözünü 
aldı. Ayrıca Üniversitemiz ile Kredi 
Yurtlar Kurumu'na ait yurtları 
birleştiren alt geçite yakın bir 
durak yapılması için fikir 
alışverişinde bulunan Rektörümüz, 
öğrencilerimizin her türlü 
mağduriyetini ortadan kaldırılması 
için gerekli çözümlerin acilen 
üretilmesi gerekliliğinin altını çizdi. 
Öğrenciler Rektörümüze konuya 
karşı duyarlı davrandığı ve 
konunun takipçisi olduğu için 
teşekkür etti. 

REKTÖRÜMÜZ ULAŞIM SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN YAKIN TAKİPTE
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, Üniversitemiz öğrencilerinin şehiriçi halk otobüslerinde 
yaşadığı sorunları yerinde tespit etmek ve sıkıntıları ilk ağızdan dinlemek için dolmuşla 
kampüse yolculuk yaptı. Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar'a Bozok Özel Halk Otobüsleri 
Kooperatifi Başkanı Davut Kirazlı da eşlik etti. 
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ÜNİVERSİTEMİZ ERASMUS+
BEYANNAMESİ KABUL EDİLDİ

Üniversitemiz, yaygın olarak 
kullanılan veya ilgili yükseköğretim 
kurumu uluslararası yazışma dilinde, 
mezun olan tüm öğrencilerine 
ücretsiz ve standart formatta verebilen 
yükseköğretim kurumlarına AB 
Komisyonu tarafından verilen bir 
belge olan Diploma Eki (DE) Etiketine  
başvurmuş ve Avrupa Komisyonu’nun 
17 Aralık 2013 tarihinde açıkladığı 
sonuçlara göre, Bozok Üniversitesi 
Diploma Eki Etiketi almaya hak 
kazanmıştır.

Diploma Eki Etiketi; Diplomaların 
Avrupa Birliği düzeyinde kabul 
gördüğünü ve Avrupa Birliği 
kapsamındaki üniversitelerin 
diplomalarıyla eşdeğer kabul 
edileceğini ifade eden bir 
“Mükemmellik Belgesi”dir. Diploma 
Eki Etiketine sahip üniversitenin 
verdiği diploma ve dereceler Avrupa 

Birliği ülkeleri tarafından 
tanınmaktadır. Bozok Üniversitesinin 
Diploma Eki Etiketini almış olması 
sayesinde öğrencilerimiz, mezun 
olurken kendilerine verilecek diploma 
ekiyle yurtdışına gittiklerinde Avrupa 
Birliği ülkelerinde eğitim ve çalışma 
olanakları artmış olacaktır.

Konuyla ilgili haberi 19 Aralık 2013 
tarihli Üniversitemiz Senato 
toplantısında değerlendiren 
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, bu 
sonucun Üniversitemizin 
uluslararasılaşması sürecinde önemli 
bir adım olduğunu, konuyla ilgilenen 
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Hasan 
Yumak'a  ve Diploma eki etiketiyle ile 
ilgili çalışmaları yapan Doç. Dr. Yüksel 
Taşdemir'e ve Üniversitemiz Bologna 
Eşgüdüm Komisyonu üyelerine 
teşekkür ettiğini belirtmiştir.

ÜNİVERSİTEMİZ DİPLOMA EKİ ETİKETİ ALMAYA HAK KAZANDI 

Üniversitemizin de 2008 
yılından bu yana Erasmus 
Genişletilmiş Üniversite 
Beyannamesi (Erasmus 
Extended Charter) alarak dahil 
olduğu Erasmus Programı 2014-
2020 yılları arasında yeni bir 
döneme giriyor. Bu kapsamda 
Avrupa'daki tüm üniversiteler 
ile birlikte Üniversitemiz de 
2014-2020 yılları arasında 
geçerli olacak olan Erasmus+ 
Programından faydalanmak 
üzere Beyanname (Charter) 
başvurusunda bulunmuştu. 
Avrupa Komisyonu'nun 6 Aralık 
2013 tarihinde açıkladığı 
sonuçlara göre, Bozok 
Üniversitesi, Erasmus+ 
Üniversite Beyannamesi 
(Erasmus+ University Charter) 

ile ödüllendirildi.
Erasmus+ Üniversite 

Beyannamesi ile, 2014-2020 
arasında, Üniversitemiz, 
Avrupa Birliği üyesi ülkelerde 
ve AB üyesi olmayan program 
ülkelerinde (Norveç, İzlanda, 
Lihtenştayn, İsviçre ve 
Makedonya) bulunan 
üniversiteler ile ikili anlaşmalar 
yaparak, öğrenci ve öğretim 
elemanı değişimi yapabilecek. 
Ayrıca, 2015 yılından itibaren 
Avrupa Birliği üyesi olmayan 
üçüncü ülkeler (Arnavutluk, 
Bosna Hersek, Kosova, Karadağ 
Cumhuriyeti, Sırbistan, 
Ermenistan, Azerbaycan, 
Belarus, Gürcistan, Moldova, 
Ukrayna, Rusya Federasyonu, 
Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, 

Lübnan, Libya, Fas, Filistin, 
Suriye ve Tunus) ile de öğrenci 
ve öğretim elemanı değişimi 
yapabilecek. 

Konuyla ilgili bir açıklama 
yapan Rektörümüz Prof. Dr. 
Tamer Uçar, söz konusu olan 
kazanımların Üniversitemizin 
uluslararasılaşması yolunda 
attığı önemli bir adım 
olduğunu belirterek “Konuyla 
bizzat ilgilenen Rektör 
Yardımcımız Prof. Dr. Hasan 
Yumak'a,  Erasmus+ Üniversite 
Beyannamesi ile ilgili 
çalışmaları yapan Doç. Dr. 
Mustafa Böyükata'ya 
Üniversitemiz Bologna 
Eşgüdüm Komisyonu üyelerine 
çok teşekkür ederim.” dedi.
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ÜNİVERSİTEMİZDE PEDAGOJİK  FORMASYON EĞİTİMİ

SERTİFİKA  PROGRAMI EĞİTİME BAŞLADI
Üniversitemiz bünyesinde Din 
Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Sağlık 
Bilimleri , Tarih, Türk Dili ve 
Edebiyatı, Fizik, Kimya, Biyoloji ve 
Matematik programlarına toplamda 
320 kontenjan verilmiştir.  
Üniversitemizde açılan Pedagojik 
Formasyon Eğitimi Sertifika 
Programına katılacakların yerleştirme 
işlemleri ÖSYM tarafından 
yürütülmektedir.

Yükseköğretim Kurulu’nca 
alınan karar gereğince 
Üniversitelere verilen pedagojik 
formasyon eğitimlerine 
Üniversitemizde de başlandı.

15 Şubatta başlanan 
eğitimlerin ilk gününde 
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer 
Uçar öğrencileri ziyaret ederek 
Eğitim Fakültesi Dekan 
Yardımcıları ve  Pedagojik 
Formasyon Birimi sorumluları 
Doç. Dr. Mustafa Erol ve Güneş 
Salı’dan ayrıntılı bilgi aldı.

Üniversitemizin pedagojik 
formasyon eğitimi için 
sürdürdüğü çalışmaların sonucu 
olarak kısa bir süre önce YÖK 
tarafından gerekli izinlerin 
verildiğini belirten Rektörümüz, 

“Yeni kurulan Eğitim 
fakültemizde Pedagojik 
Formasyon Eğitimi verilmesi 
gerek mezunlarımızı gerekse 
personelimizi mutlu etmektedir. 
Fakültemize, Üniversitemize ve 
şehrimize hayırlı olsun. Bu 
konuda emeği geçen herkese 
teşekkür ederim” dedi.

Eğitim Fakültesi Dekan 
Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Erol 
ise Matematik, Fizik, Kimya, 
Biyoloji, Sağlık Bilimleri, Türk Dili 
ve Edebiyatı, Tarih ile Din 
Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
bölümlerinden açılan 320 
kontenjana 257 kişinin kayıt 
yaptırdığı bilgisini verdi.    
Eğitime başlanılan bütün 
sınıfları bizzat ziyaret eden 

Rektörümüz Prof. Dr. Tamer 
Uçar, öğrencilerle bir süre 
sohbet ederek gerek 
Üniversitemiz hakkında bilgiler 
verdi ve öğrencilerin taleplerini 
dinledi. 

Pedagojik Formasyon 
Eğitimine başlayan öğrencilerin 
büyük bir kısmının il dışından 
gelmesi nedeniyle karşılaştıkları 
sorunları not alan Rektörümüz, 
bu sorunların çözümü adına 
gerekli çalışmaları ilgili kurum 
ve birimlerle yapacaklarını da 
ifade etti.

Öğrenciler ise ziyaretten 
duydukları memnuniyetlerini 
dile getirerek Rektörümüz Prof. 
Dr. Tamer Uçar’a teşekkür 
ettiler.
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Yozgat Anadolu Lisesi 
Konferans Salonu'nda 
gerçekleştirilen programda 
konuşan Rektörümüz Prof. Dr. 
Tamer Uçar, özgeçmişi ile ilgili 
bilgi vererek öğrenim hayatına 
başladığı yıllardan deneyim ve 
anılarını paylaşarak öğrencilere 
bazı nasihatlerde bulundu.

Rektörümüz Uçar, “Bir mesleği 
seçerken gerçekten seveceğiniz, 
mutlu olacağınız ve topluma 
yararlı olacağını düşündüğünüz 
bir mesleği seçin ve yapacağınız 
işin en iyisini yapma gayreti içinde 
olun. İnsan yaşamında birçok 
zorlukla karşılaşıyor, bulunduğu 
konumlara adeta tırnağıyla 
kazıyarak, engelleri aşarak ve 
yaşayarak geliyor. Zorluklardan 
yılmamak lazım. Bakın ben şu an 
Bozok Üniversitesi'nin 
Rektörüyüm,yıllarca Mühendislik 
eğitimi aldım ve idari görevler 
gelip geçicidir. Ancak eğitimini 
aldığı meslek kalıcıdır. Bu nedenle 
idari görevi ne olursa olsun 
mesleğini unutmamalıdır. Dahası 
ne iş yapıyorsanız onda en iyi 
olmanız en büyük hedefiniz 
olmalıdır. Aranılan bir insan 
olmalısınız.” dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. Tamer 
Uçar; “İşinizi seviyor ve keyif 
alıyorsanız zorluklar birer birer 
aşılıyor”

Rektörümüz Prof. Dr. Tamer 
Uçar konuşmasını şöyle sürdürdü; 
“İlgi alanınıza ve ruhunuza aykırı 
olan bir mesleği seçmeyin. 
Gerçekten seveceğiniz mutlu 
olacağınız topluma yararlı 
olacağını düşündüğünüz bir 
mesleği seçin. Yapmaktan mutlu 
olmayacağınız tercihi seçtiğinizde 
kazansanız da başarılı 
olamıyorsunuz, başarılı olsanız da 
hayattan zevk almıyorsunuz. O 
yüzden sevdiğiniz mesleği yapın. 
Her ne yapıyorsanız onu layıkıyla, 
en güzeliyle yapmanın gayreti 
içinde olun, başarı kendiliğinden 
gelecektir. Başarılı olabileceğiniz 
bir konuda zorlukları çok rahatlıkla 
aşıyorsunuz. İşinizi seviyor ve 
keyif alıyorsanız zorluklar birer 
birer aşılıyor ama işinizi 
sevmiyorsanız başarılı 
olamazsınız, o size işkence gibi 
gelir.”

Bozok Üniversitesi'nin 
Yozgat'ın sosyal, kültürel ve 
ekonomik anlamda gelişmesine 

önemli katkılar sağladığını 
sözlerine ekleyen Rektörümüz 
Uçar, “Üniversitemizin gelişmesi 
için elimizden gelen bütün gayreti 
gösteriyoruz. Üniversitemize yeni 
binalar, yeni birimler kazandırdık. 
Öğrenci sayımız her geçen gün 
artıyor. Yozgat'ın çehresi Bozok 
Üniversitesi ile değişti.” dedi.

Yozgat Anadolu Lisesi 
Müdürü Adil Arslan; “Amacımız 
gençlerimizin gelecek 
planlarına doğru yön 
vermelerini sağlamak”

Yozgat Anadolu Lisesi Müdürü 
Adil Arslan, Kariyer Günleri'ne 
öğrencilere rol model olabilecek 
kişileri davet ettiklerini belirterek 
sözlerini şöyle sürdürdü; "Kariyer 
günlerini düzenlemekteki, kişisel 
gelişimlerine katkıda bulunmaktır. 
Bu amaç doğrultusunda farklı 
mesleklerden kişileri okulumuza 
davet ediyoruz. Özellikle lise son 
sınıftaki öğrencilerimiz hangi 
üniversite ve hangi bölümde 
okuyacaklarına karar verirken 
empati kuruyorlar. Bu da 
seçimlerinin doğru olmasını, 
ileride istedikleri mesleklerde 
görev almalarını sağlamaktadır. 
Kariyer günlerine konuk olan 
Bozok Üniversitesi Rektörümüz 
Prof. Dr. Tamer Uçar'a teşekkür 
ediyorum.”

Program sonunda Rektörümüz 
Prof. Dr. Tamer Uçar, 
öğrencilerden gelen soruları 
cevapladı.

ÖSYS'ye girecek olan Yozgat Anadolu Lisesi'nin son sınıf öğrencilerine 
meslek seçiminde yardımcı olmak amacıyla düzenlenen Kariyer 
Günleri'nin konuğu Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar oldu.

REKTÖRÜMÜZ UÇAR, KARİYER GÜNLERİ'NİN KONUĞU OLDU
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Üniversitemiz bünyesinde 
faaliyetlerini sürdüren, Dil Tarih 
Topluluğu öğrencileri “8 Köy 8 
Kütüphane” sloganı ile sosyal 
sorumluluk projesi kapsamında 
köy okullarına kütüphane 
kazandırmak amacıyla kitap 
toplama kampanyası başlattı. 
Başlatılan kampanya 
çerçevesinde köy okulunun kitap 
ve kırtasiye ihtiyaçları karşılandı. 
Toplanan kitaplardan bin adedi 
Türkmensarılar ortaokulu 
kütüphanesindeki boş raflardaki 
yerini aldı.

Üniversitemiz Dil Tarih 
Topluluğu akademik danışmanı 
Araştırma Görevlisi Aslı Kahraman 
Çınar, sosyal sorumluluk projesi 
kapsamında “8 Köy 8 Kütüphane” 
sloganı ile köy okullarına 
kütüphane kazandırmak, 
öğrencilerin hem kitap hem de 
kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak 
amacıyla bir kampanya 
düzenlediklerini söyledi. 
Kampanya çerçevesinde Tarih 
Bölümü ve Dil Tarih Topluluğu 
öğrencileri tarafından 3 bin adet 

kitap toplandığını belirten Çınar, 
toplanan kitapların köy okullarına 
paylaştırılması için bizzat topluluk 
öğrenciler tarafından tasnif edilen 
kitapları çocuklara hediye etmek 
için Türkmensarılar Köyü’ne 
geldiklerini ifade etti. Çınar 
konuşmasının devamında, 
“Çocukların bu sevincini görmek 
bizleri çok mutlu etti. Buraya bin 
kitap ve kırtasiye malzemesi, 
defter, kalem, romanlar, 
ansiklopediler getirdik. Burada bir 
kütüphane oluşturacağız. Daha 
çok ilköğretime yönelik hikâye ve 
roman kitapları ve kırtasiye 
malzemeleri var. Çocuklar kitaba 
ulaşamıyorsa biz kitapları 
çocuklara ulaştıralım diye 
düşündük. Uzak ve ulaşımı zor 
köylerin kırtasiye malzemesi 
alması ve kitap bulması bazen zor 
olabiliyor. Biz bu imkânsızlığı 
imkâna dönüştürelim dedik ve 
kitapları buraya getirerek onların 
hizmetine sunduk. Ümit ediyoruz 
ki faydalı olur ve ileride çok iyi 
yerlere gelecekler.” şeklinde 
konuştu.

Üniversitelilerden Örnek Hareket
Türkmensarılar Köyü Okul 

Müdürü Erhan Pekdemir de 
yaptığı açıklamasında “Kitapların 
olmadığı bir dünya düşünülemez. 
Eğitimin, bilimin, sanatın temeli 
kitaba dayanır. Gerçekten 
çocuklarımızın bir kütüphanesi 
mevcut değildi ve kitapları da çok 
azdı. Bu yapılan yardımların 
çocuklara çok önemli yarar 
sağlayacağını düşünüyorum. 
Okuma, yazma ve genel kültür 
konusunda çocukları çok 
geliştireceğine inanıyorum. 
Katkılarından dolayı Bozok 
Üniversitesi'ne ve Üniversiteli 
öğrencilerimize bu örnek 
hareketlerinden dolayı çok 
teşekkür ederim.” dedi.

Dil Tarih Topluluğu öğrencileri 
ise böyle anlamlı bir projesi 
hayata geçmesinden mutluluk 
duyduklarını belirterek, “Çocuklar 
kitaplara ulaşamıyorsa biz 
çocuklara kitapları götürmeliyiz.  
Okumaya yönelik bu faaliyet 
çocuklar için müspet sonuçlar 
verecektir.” ifadelerini kullandı.

Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi, Dil Tarih Topluluğu öğrencileri, Yozgat 
merkeze bağlı Türkmensarılar Köyü Ortaokulu’na  kütüphane  kazandırdı.

ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİLERİ KÖY OKULUNA KÜTÜPHANE KURDU
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ÜNİVERSİTEMİZDE 320 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞUYOR
Bozok Üniversitesi Rektörlüğü ve Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü işbirliği ile Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Üniversiteler Ağaçlandırılıyor" projesi kapsamında 320 bin fidan 
toprakla buluşturuldu.

Üniversitemiz Erdoğan Akdağ 
kampüs alanında gerçekleştirilen 
fidan dikim törenine Rektörümüz 
Prof. Dr. Tamer Uçar, Vali Vekili 
Kemal Şahin, Rektör Yardımcıları 
Prof. Dr. Hasan Yumak, Prof. Dr. 
Şaban Güçlü ve Prof. Dr. 
Feyzullah Temurtaş ile Genel 
Sekreter Vekili Doç. Dr. Seyfullah 
Türkmen, Yozgat Defterdarı 
Abdurrahman Altındağ, Kayseri 
Orman Bölge Müdür Yardımcısı 
Uğur Efe, Yozgat Ağaçlandırma 
Toprak Muhafaza Şefi Yunus 
Ünal, Üniversitemiz Yeşil Alan 
Koordinatörü Özcan Şahin, 
Üniversitemiz akademik ve idari 
personel ile çok sayıda öğrenci 
katıldı.

Üniversitenin ve Yozgat'ın 
Çehresi Değişecek

Kayseri Orman Bölge Müdür 
Yardımcısı Uğur Efe, ağaç dikimi 
öncesinde yaptığı konuşmasında 
“Böyle güzel bir günde 
Yozgatımıza ve Bozok 
Üniversitemize bu fidanları 
kazandırmak üzere toplanmış 
bulunuyoruz. Bozok Üniversitesi 
ile Orman Genel Müdürlüğümüz 
bu atıl kalan araziyi 
ağaçlandırmak üzere birlikle yola 
çıkarak bu projeyi hayata geçirdi. 
Dikilen bu fidanlar sonucu 
oluşacak ormanla birlikte 
Yozgatımızın ve üniversitemizin 
çehresi değişecek.” dedi.

Yozgat ve Üniversitemiz İçin 
Önemli Bir Kazanım

Rektörümüz. Prof. Dr. Tamer 
Uçar konu ile ilgili yaptığı 
konuşmada Başbakanlık 
tarafından başlatılan “5 Milyon 
Öğrenci Adına 5 Milyon Fidan 
Dikimi” kapsamında bu şöleni 
tertip ettiklerinin altını çizerek 
Üniversitemiz ve Orman Genel 
Müdürlüğü ortaklığında 
gerçekleştirilen projenin 
büyüklüğüne dikkat çekti. 
Rektörümüz konuşmasında, 
ağaçsız çıplak ve gözü tırmalayan 
yamaçların acilen yeşillendirilmesi 
ana fikriyle “Bozok Üniversitesi 
Ormanı” projesini hayata 
geçirdiklerini belirterek toplamda 
320 bin fidanın toprakla 
buluşturulacağı bilgisini verdi. 
Ağaçlandırma çalışması yapılacak 
2 buçuk kilometrekarelik alan 
içerisinde rekreasyon alanları 
gözlemevleri yaşam merkezleri 
ve koşuyolları gibi bir takım 
çalışmalarında ilave edileceğini 
belirten Rektörümüz, “Tüm bu 
çalışmalar sonucunda hem 
Üniversite öğrencilerimiz ve 
personelimiz hem de Yozgat 
halkı için önemli bir kazanım 
ortaya çıkacak.” dedi.

Etkinlik sonunda öğrencilere 
seslenen Rektörümüz Prof. Dr. 
Tamer Uçar; “Bugün bu projeye 
sizler de dâhil olmuş 
bulunuyorsunuz. Sizlerin de birer 
dikili fidanı olmuş olacak. Bu 
sebeple sizlerle gurur 
duyuyorum.” ifadelerini kullandı.

Bu Proje Yeşil Bir Üniversite 
Kimliği Kazandıracak

Vali Vekili Kemal Şahin, “Bugün 
Yozgat en güzel günlerinden 
birini yaşıyor. 5 milyon öğrenciye 
5 milyon fidan projesi 
kapsamında Türkiye genelinde 
gerçekleştirilen bir faaliyet. Ama 
ben biliyorum ki Üniversitemiz ve 
Orman Genel Müdürlüğümüz bu 
eksiklikleri görerek bu projeye 
çok daha önceden başlamışlardı. 
Bizim Üniversitemiz en genç 
üniversitelerden bir tanesi. 
Yapılaşmasına hızla devam 
ediyor. Ama biz istiyoruz ki 
yapılaşma ve yeşillendirme 
çalışmaları aynı paralellikte 
ilerlesin. Bu ağaçlandırma 
çalışmaları Üniversitemizin 
güzelliğine güzellik katacak, 
tercih edilebilirliğini artıracak, 
yeşil üniversite kimliği 
oluşturacak. İnşallah yirmi yıl 
sonra üniversiteden mezun olup 
da ziyarete geldiğiniz veya görev 
aldığınız zaman diktiğiniz 
fidanların nasıl bir ormana 
dönüştüğüne tanıklık edeceksiniz 
ve mutluluk duyacaksınız. 
Katkılarından dolayı herkese 
teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

Yozgat Ağaçlandırma Toprak 
Muhafaza Şefi Yunus Ünal 
tarafından uygulamalı olarak ağaç 
dikimi anlatıldıktan sonra Bozok 
Üniversitesi Ormanı'nı 
oluşturacak binlerce fidan 
toprakla buluşturuldu.
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Yozgat'ın Türkiye'de kaz 
yetiştiriciliği konusunda önemli 
potansiyele sahip olmasına 
rağmen yeterince tanıtılmaması 
ve marka ürüne 
dönüştürülememiş olması 
nedeniyle Üniversitemiz Tarım 
ve Doğa Bilimleri Fakültesi 
tarafından bir araştırma projesi 
başlatıldı. Azalan kaz varlığı 
konusunda önlem almak ve 
Yozgat yöresinde mevcut 
durumu ortaya koymak amacıyla 
yapılan proje ile ilgili bilgiler 
düzenlenen bir yemekle 
Üniversitemiz akademik ve idari 
personeli ile paylaşıldı.

Yemek sonunda bir konuşma 
yapan Rektörümüz Prof. Dr. 
Tamer Uçar, Yozgat'ın tarımsal 
potansiyelinin çok yüksek 
olduğunu ancak bu potansiyelin 
katma değeri yüksek ve gelir 
getirici endüstriyel ürünlere 
dönüştürülemediği için Yozgat 
çiftçisinin zarar ettiğini söyledi. 
Bitkisel üretimde olduğu gibi 
hayvansal üretimde de aynı 
sorunun yaşandığına değinerek, 
kaz etinin oldukça lezzetli ve 
pahalı bir ürün olmasına rağmen 
piyasa değerinin çok altında 
alınıp satıldığını, tanıtım ve 
pazarlama sorunu olduğunu 
vurgulayan Rektörümüz, 

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma 
Projeleri Birimi tarafından 
desteklenen proje ile ilk olarak 
mevcut potansiyelin ortaya 
konulacağını ve sonrasında ise 
Kars iline rakip olacak Yozgat 
kazının geleneksel ürün olarak 
tanıtılacağını belirtti. 

Proje sorumlusu Mehmet Akif 
Boz ise “Yozgatli halk elinde 
yetiştirilen değişik varyeteye 
sahip yerli ırk kazlarda kesim ve 
karkas özelliklerinin tespiti” 
konulu çalışmalar kapsamında 
bilgi verdiği konuşmasında 
“Öncelikli olarak Yozgat 
yöresinde kaz yetiştiriciliği yapan 
ailelerle bir çalışma yapılmış 
olup, çalışma sonucunda 
yörenin mevcut durumu, 
potansiyeli ve ailelerin konu 
hakkındaki bilgi düzeyi ile 
eksiklikleri tespit edilmiştir.” 
dedi. Proje sorumlusu Boz; 
“Ekstansif yetiştirme sistemlerine 
uyum sağlamış yerli kaz 
genotiplerinin Yozgat'ta 
bulunuyor olması, üzerinde 
çalışılması gerekliliğini 
doğurmaktadır. Yozgat yöresi 
yerli ırk kazların verim 
özelliklerinin tespitinin 
yapılması, üretime uygun 
varyetelerin belirlenmesi yöre ve 
ülke açısından önem 
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- Yerköy Cumhuriyet Savcısı İbrahim ALTINOK- Kariyer Hikâyesi

- Yerköy SGK İlçe Müdürü Bekir KESİCİ

- İkram
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ÜNİVERSİTEMİZ
DOĞAN CÜCELOĞLU'NU

AĞIRLADI 

Üniversitemiz tarafından organize edilen ve 
İrfan Kültür ve Sanat Topluluğu ile Gençlik 
tarafından da katkı verilen Bozok Konferansları 
Dizisi'ne bir yenisi daha eklendi. Bozok 
Konferansları kapsamında yedincisi düzenlenen 
konferansta, Ülkemizde bilimsel psikoloji 
alanında ün yapmış iletişim psikolojisi 
uzmanlarından Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu, 
değişik TV kanallarında ortak programlar yaptığı 
Polat Doğru ile birlikte “Gelecekte Kendin 
Olmak” konulu bir konferans verdi.
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Üniversitemiz Erdoğan Akdağ 
Kongre ve Kültür Merkezi'nde 
gerçekleştirilen konferansa 
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, 
Cumhuriyet Başsavcısı Metin 
Durgun, Vali Yardımcısı Kemal 
Şahin, İl Emniyet Müdürü Hasan 
Yılmaz, Polis Meslek Yüksekokulu 
Müdürü Fazlı Öcal, Belediye 
Başkan Yardımcısı Serdar Açıkgöz, 
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şaban 
Güçlü, Prof. Dr. Feyzullah Temurtaş 
ile Fakülte Dekanları, çok sayıda 
öğretim elemanı ve öğrenci katıldı.

Cüceloğluna ilgi büyüktü
 “Üniversite gençleri ile 

konuşmak benim gönlüme çok 
sıcak geliyor. Burada sizlerle birlikte 
olmaktan mutluluk duyuyorum.” 
diyerek sözlerine başlayan Doğan 
Cüceloğlu, hayatından bazı 
kesitleri esprili bir dille anlatarak, 
öğrencilere hayatları boyunca 
karşılaşabilecekleri konular ve 
sorunlar hakkında önemli mesajlar 
verdi. Yoğun ilgiden dolayı 
sahneye de öğrencilerin kabul 
edildiği konferansta kendine has 
üslubu ve yaşamından verdiği 
birbirinden ilginç örneklerle salonu 
tıklım tıklım dolduran katılımcılara 
hitap eden Cüceloğlu, insanların 

kendileri olarak var olmalarının 
büyük önem taşıdığını söyledi. 
Cüceloğlu, aile ilişkilerindeki 
iletişimin öneminden bahsederek 
ailelerin çocuklarının 
düşüncelerine önem vermeleri 
gerektiğini onlarla tek yönlü değil 
karşılıklı iletişim kurmaları 
gerektiğine de vurgu yaptı. 
Konferansı izlemek için Kongre ve 
Kültür Merkezi'ne akın eden 
katılımcılar Cüceloğlu'nun esprileri 
ile adeta kahkahaya boğuldu.

Polat Doğru'nun da Doğan 
Cüceloğlu'na anlatımları ve 
sunumları ile katkı verdiği 
programın sonunda Rektörümüz 
Prof. Dr. Tamer Uçar, Doğan 
Cüceloğlu'na ve Polat Doğru'ya 
günün anısına plaket ve değişik 
hediyeler verirken Doğan 
Cüceloğlu ile Polat Doğru'nun 
Üniversitemizde konferans 
vermelerinde eskiden beri 
süregelen dostlukları 
münasebetiyle İl Emniyet Müdürü 
Hasan Yılmaz da hediye verdi.

Cüceloğlu ve Doğru daha 
sonra Kongre ve Kültür Merkezi 
Fuaye Salonu'nda kurulan stantta 
kitaplarını imzalayarak öğrencilerle 
hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Üniversitemiz Bozok Konferanslar Dizisi 
kapsamında yine ses getirecek bir etkinliğe 
imza attı. İrfan Kültür ve Sanat 
Topluluğunun daveti üzerine 
Üniversitemize gelen  İlahiyatçı Yazar Ömer 
Döngeloğlu “Asr-ı Saadet'ten Mevlana'ya 
Hoşgörü” konulu konferans verdi.

İLAHİYATÇI-YAZAR
ÖMER DÖNGELOĞLU

ÜNİVERSİTEMİZDE 
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Erdoğan Akdağ Kongre ve 
Kültür Merkezi'nde 
gerçekleştirilen konferansa 
Yozgat Vali Yardımcısı Yavuz 
Güner, Cumhuriyet Başsavcısı 
Metin Durgun, Üniversitemiz 
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. 
Hasan Yumak ve Prof. Dr. Şaban 
Güçlü, Genel Sekreter Vekili Doç. 
Dr. Seyfullah Türkmen, Sorgun 
Belediye Bakanı Ahmet Şimşek, 
Ahmet Şevki Ergin Kültür ve 
Hizmet Vakfı Başkanı Dr. Ali Şakir 
Ergin ile çok sayıda protokol 
mensubu ile Üniversitemiz 
öğretim elemanları ve öğrenciler 
katıldı.

İlahiyatçı-Yazar Döngeloğlu, 
Hz. Muhammed ve Hz. 
Mevlana'nın hayatlarından emsal 
ve kıssadan hisselerle günümüz 
hoşgörü anlayışına ışık tutan 
açıklamalarda bulundu. İslam'ın 
hassasiyetle hoşgörü ve tevazu 
içinde yaşandığını, günümüzde 
ise hoşgörünün duvar yazılarına 
dönüştüğünü belirtti. 

İslam'ın sadece Kur'an da 
geçen mucizevi, motive edici, 
felsefi tarafının çok konuşulup 
zikredilirken imanın ayrılmaz bir 
parçası olan amelin ise bir 
kenara bırakıldığını belirten 

Döngeloğlu, İslamiyet'te 
hoşgörü ve tevazünün 
örneklerle altını çizerek 
öğrencilere hoşgörülü olmanın 
sabır gerektirdiği hususunda 
nasihatte bulundu.

Döngeloğlu konuşmasını şu 
sözlerle tamamladı. “Anadolu 
topraklarının her santiminde 
Kur'an okunmuş, Allah'ın adı 
zikredilmiştir, bu topraklar dua 
almış topraklardır. Anadolu'nun 
her yeri gelinesi görülesi 
yerlerdir. Bu memleket 
Mevlanalar doğuran, Yunuslar 
veren topraklardır. Buralara 
doğru yürürseniz Allah size ilmin 
yanında hikmet de verir. 
Anadolu'nun bağrı dediğimiz bu 
güzel topraklarda yer alan Bozok 
Üniversitesi'nde sizlerle beraber 
olmaktan çok büyük şeref ve 
onur duydum. Çok değerli 
hocalarım ve burada bulunan 
kıymetli misafirler ve 
öğrencilerimize çok teşekkür 
ederim.”

Konferans sonunda İlahiyatçı-
Yazar Ömer Döngeloğlu'na 
değerli katkıları dolayısıyla 
Üniversitemiz Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Hasan Yumak tarafından 
çiçek ve plaket takdim edildi.
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ÜNİVERSİTEMİZDE
"YOZGAT BLUES" RÜZGÂRI  
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Yozgat'ta, İstanbul'dan gelen 
müzisyen ve bir kuaför arasında 
kimi zaman dramatik kimi 
zamanda komik olayların 
anlatıldığı filme ilgi yoğundu. 
Öğrencilere yapılan ilk 
gösterimin ardından filmin 
yönetmeni Mahmut Fazıl 
Çoşkun, yazar-senarist Tarık 
Tufan ve yapımcı Halil Kardaş 
öğrencilerimizle yaptığı 
söyleşide soruları yanıtladı. 
Filmin Yönetmeni Mahmut Fazıl 
Çoşkun, ailesinin Yozgatlı olması 
nedeniyle Yozgat'a sürekli 
geldiğini belirterek “Bozok 
Üniversitesi'nin bu denli 
gelişmiş olmasına tanık olmak 
beni fazlasıyla sevindirdi. 
Filmimizi böyle müthiş bir 
salonda, bu kadar çok sayıda 
izleyiciyle buluşturacağımızı 
tahmin etmiyordum. Bu 
bakımdan benim için etkileyici 
bir görüntü.” ifadelerini kullandı.

Filmin yurtiçi ve yurtdışında 
birçok yerde gösterildiğine 
dikkat çeken yazar-senarist Tarık 
Tufan ise filmin ilk kez böyle 800 
kişilik büyük bir salonda ve bu 
denli kalabalık bir ortamda 
gösterildiğini belirtti. Bu tarz 
donanımlı ve büyük salon 
sayılarının az olduğuna dikkat 
çeken Tufan, “Bu kalabalığın 
karşısında olmak bizim için de 
oldukça heyecan verici. İyi ki 
geldik ve iyi ki bu genç 
arkadaşlarımızla buluştuk. Bizi 
bu güzel mekânda, bu güzel 
seyirciyle buluşturan Bozok 
Üniversitesi'ne çok teşekkür 

ediyorum. Öğrencilere filmi 
izleme ve böyle bir sohbete 
katılma nezaketi gösterdikleri 
için de ayrıca teşekkür 
ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Söyleşinin ardından geçilen 
kokteylde Rektörümüz Prof. Dr. 
Tamer Uçar, film ekibiyle birlikte 
pasta kestikten sonra ikinci 
gösterim yapıldı. Rektörümüz 
Prof. Dr. Tamer Uçar'ın katıldığı 
ikinci gösterime, Vali Yardımcıları 
Kemal Şahin, Can Aksoy, 
Belediye Başkanı Yusuf Başer, 
Garnizon Komutanı Jan. Alb. 
Recep Yalçınkaya, Yozgat Polis 
Meslek Yüksekokulu Müdürü 
Fazlı Öcal, kamu kurum ve 
kuruluşları il müdürleri çok 
sayıda akademik ve idari 
personel ile çok sayıda öğrenci 
ve vatandaş katıldı.

Rektörümüz Prof. Dr. Tamer 
Uçar film gösterimi öncesinde 
yaptığı konuşmasında Yozgat 
Blues filmini kendisinin de ilk 
kez burada izleme fırsatı 
bulacağını belirterek “Filmi 
merak edenlerdenim. Hem 
Yozgat'ın hem de 
Üniversitemizin tanıtımı 
açısından oldukça önemli ve 
güzel bir etkinlik olduğu 
kanaatindeyim. İyi seyirler 
dilerim.” dedi.

Rektörümüz Yozgat Blues 
filminin yönetmeni Mahmut 
Fazıl Çoşkun, yazar ve senaristi 
Tarık Tufan, ve filmin yapımcısı 
Halil Kardaş ve yapımcı amir 
Kemal Eryılmaz'a plaket ve çiçek 
takdim etti.
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MEHMET ALTAN
ÜNİVERSİTEMİZDE
KONFERANS VERDİ  

Üniversitemiz Genç Yöneticiler Topluluğu'nun 
daveti üzerine onuncusu düzenlenen Bozok 
Konferanslar Dizisi kapsamında Üniversitemize 
gelen Akademisyen-Yazar Prof. Dr. Mehmet Altan
“Kent Dindarlığı” konulu konferans verdi.

Erdoğan Akdağ Kongre ve 
Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 
konferansa Rektörümüz Prof. Dr. 
Tamer Uçar, Vali Yardımcısı Kemal 
Şahin, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. 
Hasan Yumak ve Prof. Dr. Şaban 
Güçlü, Genel Sekreter Vekili Doç. 
Dr. Seyfullah Türkmen, Bilim Sanayi 
ve Ticaret İl Müdürü Yusuf Şahin ve 
İl Milli Eğitim Müdürü Saim Kuş ile 
çok sayıda Üniversitemiz öğretim 
elemanı ve öğrenci katıldı.

Akademisyen-Yazar Prof. Dr. 
Mehmet Altan kent dindarlığı 
kavramının sadece dindarları değil, 
inanca hangi mesafeden durursa 
dursun bu topraklarda yaşayan 
herkesi ilgilendirdiğini belirterek 
kent dindarlığı kavramının 
sosyolojik açıdan ele alınması 
gerektiğinin altını çizdi.

Altan konuşmasında şu 
noktalara değindi; “Müslümanların 
ağırlığı eskiden kentlerdeyken 
zamanla kırlara kaydı. Dinin o 
derin, içeriği, sosyal ve kültürel yanı 
gündemden düşürülüp inançla 
ilgili konular daha ziyade siyasi bir 
mesele olarak algılandı. Hâlbuki bir 
zamanlar kent dindarlığı vardı. 
Üreten, kazanan, çağın gerektirdiği 
hemen hemen tüm özelliklere 
sahip, çağdaşlarıyla rekabet 
edebilen, dünya üzerindeki 
mücadeleleri sırasında dinden 
çıkar sağlamaya gerek duymayan, 
güler yüzlü, medeni, farklılıklara 
tahammüllü, çoğulculuk üzerine 
bina olmuş şehir hayatını 

benimsemiş, kent dindarları 
mevcuttu.”

Bugün kent dindarlığı anlayışına 
ciddi anlamda ihtiyaç duyulduğuna 
vurgu yapan Altan “Çünkü din, bu 
toplumun varoluş temellerinden 
biri, belki de en önemlisi. Türkiye 
hem toplumun sıhhati hem de din 
algısının normalleşmesi için er ya 
da geç bu konuyu dikkatle ele 
almak zorunda.” ifadelerini 
kullandı. Gerçek anlamda bir kent 
dindarlığı anlayışı inşa etmek için 
geç kalındığına dikkat çeken Altan, 
"Kent dindarlığı konusu, dini 
hassasiyetler taşısın ya da 
taşımasın bu topraklarda yaşayan 
herkes için birinci derecede önemli 
bir meseledir.” dedi.

Modern Dünyada Kent 
Dindarlığı konusunda yazdığı 
kitabından pasajlar sunan 
Akademisyen-Yazar Prof. Dr. 
Mehmet Altan konuşmasının 
sonunda; “Demokrasi, hukuk, 
düşünce ve inanç özgürlüğü, ifade 
özgürlüğü, bireysel tercih 
özgürlüğünü içselleştirebilen, 
ekonomik değer üreten bir 
toplumun eninde sonunda kent 
dindarlığı istasyonuna varacaktır.” 
ifadelerini kullandı.

Konferans sonunda 
Akademisyen-Yazar Prof. Dr. 
Mehmet Altan'a değerli katkıları 
dolayısıyla Vali Yardımcısı Kemal 
Şahin plaket, Rektörümüz Prof. Dr. 
Tamer Uçar tarafından da çiçek 
takdim edildi.
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Yozgat Belediyesi, Kayseri 
Yazarlar ve Şairler Derneği’nin 
işbirliğiyle Bozok Üniversitesi 
Sevda Sokağı Sakinleri Şiir 
Topluluğu'nun hazırladığı şiir 
dinletisi izleyenleri şiirin 
dünyasında uzun bir yolculuğa 
çıkardı.

Hayallerinizi Gerçekleştirmek 
İçin Çalışın

Şair Prof. Dr. Nurullah Genç, şiir 
dinletisinde kendisinin yazmış 
olduğu şiirleri seslendiren 
topluluk üyelerine teşekkür 
ederek, "Yozgat'ta şiir sevdalısı 
yüreklerle bir arada olmak beni 
çok memnun etti." dedi. Şiir 
dinletisinin ardından hayat 
hikâyesinin yanısıra şiirlerin yazılış 
hikâyelerini de seyircilerle 
paylaşan Prof. Dr. Genç, 
üniversite birinci sınıftayken 
dolabına yazmış olduğu 
hayallerini gerçekleştirmiş 
olmanın mutluluğunu yaşadığını 
belirttiği konuşmasında 
“Üniversite birinci sınıfta okurken 
bir hocamızın geleceğinizi 
planlayın, vizyonunuzu oluşturun, 
iyi şeyler yapmanız lazım şeklinde 
anlattığı bir dersten sonra 
dolabımın kapağına yirmi yıl 
sonra yönetim ve organizasyon 
profesörü olacağım yazdım.” O 
zamanlar yaşım daha on dokuz. 
Hemen yazdığım yazının yanına 
parantez açtım, İnşallah yazdım, 
yani inşallah olmazsa da nazar 

değmesin diye. Tekrar altına 
yazdım. Yirmi sene sonra 
Türkiye'nin tanıdığı bir şair 
olacağım tekrar parantezi 
kapattım ve inşallah yazdım. Tabi 
yazmaz olsaydım diye 
düşünüyorum. Şu an aklım olsa 
yazmazdım. Neden, cüzdanıma 
yazardım. Çünkü bir süre sonra 
ben meşhur oldum. Kapıdan 
giriyorum profesör geldi diyorlar 
arkadaşlardan garip garip 
davranışlar gösteriyorlar. Kantine 
giriyorum “Ey büyük şair ne 
yazdın” diyorlardı. Ama ben 
bugün bu hayallerimi 
gerçekleştirmenin mutluluğunu 
yaşıyorum" diyerek duygularını 
ifade etti. Daha sonra kendi 
şiirlerinden birer tane okuyarak 
konuşmasını bitirdi. 

En Büyük Hayalimdi

Yapılan konuşmaların ardından 
Üniversitemiz Sevda Sokağı 
Sakinleri Şiir Topluluğu Danışmanı 
Yrd. Doç. Dr. Ümit Eker tarafından 
Prof. Dr. Nurullah Genç'e 
Üniversitemiz logosunun yer 
aldığı bir plaket armağan ederek, 
katılımlarından dolayı teşekkür 
etti. Program sonunda söz alan 
Sevda Sokağı Sakinleri Şiir 
Topluluğu Başkanı Celâlettin 
Yünel, “Nurullah Genç hocamı 
Yozgat'ta misafir etmek en büyük 
hayalimdi ve bugün bu hayalimi 
gerçekleştirmekten dolayı çok 
mutluyum." dedi.

GENÇLERDEN GENÇ'İN
ŞİİRLERİ BÜYÜLEDİ 
Üniversitemiz Sevda Sokağı Sakinleri Şiir Topluluğu'nun 
Şair Prof. Dr. Nurullah Genç'in katılımlarıyla 
gerçekleştirdiği "Gençlerden Genç'in Şiirleri" isimli şiir 
dinletisi izleyenlerin gönüllerini fethetti.
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Üniversitemiz Erdoğan Akdağ 
Kongre ve Kültür Merkezi'nde 
sahnelenen tiyatro oyununu 
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, 
Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı 
Yıldırım Şafak, Vali Yardımcısı 
Adnan Daldal, İl Milli Eğitim 
Müdürü Saim Kuş, İl Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Müdürü Ziyaattin 
Özdemir, Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Şaban Güçlü, fakülte 
dekanları, daire müdürleri, çok 
sayıda öğretim üyesi ve öğrenci 
takip etti.

Medya Yazar Kurulu'nun yazıp 
komedyen Cumhur Seval'in 
yönetmenliğini yaptığı “Yarışan 
Yarışana End Teyo Emmi”isimli 
tiyatro oyununda Erzurum'un 
meşhur meddahı “Teyo Emmi” 
Cumhur Seval ve arkadaşlarının 
sergilediği performansla 
katılımcılara eğlenceli anlar 
yaşattı.

Birbirinden farklı 
canlandırmalarla güldüren, 
güldürürken de düşündüren 
oyunda televizyonlardaki 
birbirinden farklı yarışma 
programlarında yaşanan 
diyaloglar esprili bir yaklaşımla 
ele alınarak katılımcılara eğitici 
yönde mesajlar verildi.

Beğeni ile takip edilen ve 
izleyenlerin oldukça neşeli anlar 

geçirdiği oyunda çok sayıda 
skeçler de renk kattı. İzleyicilerin 
alkışları arasında sahneye çıkan 
Teyo Emmi tiplemesiyle ve 
fıkralarıyla katılımcıları güldüren 
ünlü komedyen Cumhur Seval, 
Yozgat'ta olmaktan ve Bozok 
Üniversitesi'nde sahne almaktan 
duyduğu memnuniyetini dile 
getirdiği açıklamasında; 
“İnsanları güldürmek istiyoruz. 
Gülmeye ihtiyacımız var. 
Güldürürken de düşündürmek 
istiyoruz. Umarım keyifli anlar 
yaşatmışızdır. Burada sahne 
almamıza vesile olan Sayın 
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer 
Uçar'a ekibim adına teşekkür 
ediyorum.” dedi. 

Rektörümüz Prof. Dr. Tamer 
Uçar da ünlü komedyen Cumhur 
Seval ve ekibini Bozok 
Üniversitesi'nde ağırlamaktan 
mutluluk duyduklarını ifade 
ederek; “Unutulmaz ve keyifli bir 
gece yaşadık. Cumhur Seval ve 
ekibine teşekkür ediyorum.” 
şeklinde konuştu. 

Oyun sonrası Rektörümüz 
Prof. Dr. Tamer Uçar, ünlü 
komedyen Cumhur Seval'e 
günün anısına teşekkür plaketi 
ekibin diğer üyelerine de çeşitli 
hediyeler takdim etti. 

Üniversitemizde, Erzurum Şehir Tiyatrosu oyuncuları tarafından oynanan 2 perdelik "Yarışan 
Yarışana End Teyo Emmi" adlı tiyatro oyunu büyük ilgi gördü.

ÜNLÜ KOMEDYEN TEYO EMMİ ÜNİVERSİTEMİZDE
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SİNE-TİYATRO "ONUN ADI DUA"
İZLEYENLERE DUYGU DOLU ANLAR YAŞATTI

Üniversitemiz Fen-Edebiyat 
Fakültesi Konferans Salonun’da 
düzenlenen etkinliğe Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Yumak, 
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Recep Şahingöz ve 
Topluluk Akademik Danışmanı 
Yrd. Doç. Dr. Recep Temel  ile çok 
sayıda öğretim elemanı ve 
öğrenci katıldı.

Programın açılış konuşmasını 
yapan Medeniyet ve Kültür 
Topluluğu Üyesi Murat Taygar; 
“Topluluk olarak birçok sosyal ve 
kültürel etkinlik düzenleyerek, 
öğrenci arkadaşlarımızı  
medeniyetimizin değerleri ile 
buluşturmayı amaçlıyoruz.” dedi. 

Topluluk Akademik Danışmanı 
Yrd. Doç. Dr. Recep Temel ise, 
evrensel bilimin merkezi 
Üniversitemizde öğrencilerimize 
verilen eğitimin yanı sıra sosyal 
etkinlikler yoluyla da başarıya 
ulaşılacağının bilinci ile hareket 
ederek, bu tür sosyal ve kültürel 
etkinlikleri düzenlediklerini 
söyledi.

Dolunay'da Akşam Tiyatro 
Grubu'nca “Onun Adı Dua” 
ismiyle sahnelenen ve başrol 
oyuncusu Muhammed Emin Kutlu 
yorumlarıyla, Peygamber 
Efendimiz'in nat'ı şerifleri ve sema 
eşliğinde okunan birbirinden 
güzel ilahi ve dua ile izleyenlere 
duygu dolu anlar yaşattı.

Tiyatroda başrol oyuncusu 
Muhammed Emin Kutlu Allah'a 
ulaşabilmenin en kolay yolunun 
dua olduğuna dikkat çekerek, 
duanın beraberinde tevekkülü 
getireceğini, insanın karşısına 
çıkabilecek zorlukları dua ile 
aşacağı mesajını verdi. 

Program sonunda Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Yumak, 
başrol oyuncusu Muhammed 
Emin Kutlu'ya, Medeniyet ve 
Kültür Topluluğu danışman hocası 
Yrd. Doç. Dr. Recep Temel de 
programın organizasyonunda 
topluluğa katkı sağlayan Mustafa 
Çıtak'a teşekkür plaketi takdim 
etti.

Üniversitemiz Medeniyet ve Kültür Topluluğu'nun daveti 
üzerine Üniversitemizde sahne alan Dolunay'da Akşam 
Tiyatro Ekibi “Onun Adı Dua” isimli sine-tiyatro oyunu 
izleyenlerine duygu dolu anlar yaşattı.
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MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ BİLİMLERİNDE
ARAŞTIRMA PROJESİ HAZIRLAMA EĞİTİMİ SONA ERDİ
TÜBİTAK - BİDEB Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında düzenlenen 
“Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri'nde Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi” programı 
Grand Ser Otel'de gerçekleştirildi.

28-30 Kasım 2013 tarihleri 
arasında düzenlenen ve 
yürütücülüğünü Üniversitemiz 
Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim 
üyesi Doç. Dr. Mustafa 
Böyükata'nın yaptığı eğitim 
programının son gününe 
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar 
da katıldı.

Üniversitemiz Rektör Yardımcısı 
ve Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 
öğretim üyesi Prof. Dr. Feyzullah 
Temurtaş, Gebze Yüksek Teknoloji 
Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. 
Sait Eren San, Dumlupınar 
Üniversitesi öğretim üyesi Doç. 
Dr. Hamdi Melih Saraoğlu ile 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 
öğretim üyesi Doç. Dr. Kemal 
Öztürk eğitmen olarak etkinlikte 
yer aldılar.

Programda konuyla ilgili yaptığı 
konuşmada gerçekleştirilen 
eğitimin önemine vurgu yapan 
Rektörümüz, misafir katılımcıları 
Yozgat'ta görmekten ve Bozok 
Üniversitesi olarak onları 
ağırlamaktan duyduğu 
memnuniyeti ifade etti. Bilimsel 
faaliyetlerin özgürce 
yapılabilmesine de değinen 
Rektörümüz TÜBİTAK'ın bu tür 
projelere desteklerinin yıl 
içerisinde devam ettiğini söyledi.

2023 vizyonunda AR-GE 
çalışmalarına Gayri Safi Yurtiçi 
Hasıla'nın (GSYİH) %3'ünü 
harcaması hedeflenmekle birlikte 
2013 yılı sonu itibariyle bu oranın 
%0.92 olduğuna dikkat çeken 
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, 
özel sektörde ise bu oranın 
%0.44'lerde olduğunu ifade etti.

Bozok Üniversitesi olarak 
bilimsel araştırma ve çalışmalara 
büyük önem ve destek 
verdiklerine vurgu yapan 
Rektörümüz, genç 
akademisyenlere bilimsel 
çalışmalarda yol gösteren bu tür 
eğitim programlarının çok faydalı 
olduğunu belirterek proje 
yürütücüsü, eğitmenler, 
katılımcılar ve emeği geçenlere 
teşekkür etti.

Programda bir açıklama yapan 
Üniversitemiz Fen-Edebiyat 
Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. 
Mustafa Böyükata, yapılan 
programla ilgili bilgi verdi. 
Mühendislik ve temel bilimlerde 
çalışmalarını sürdüren 
akademisyenlerin, proje 
hazırlama ve uygulama 
konusunda, temel bilgi ve 
becerilerinin geliştirilmesi 
amaçlandığına dikkat çekerek 
“Eğitimlerde, araştırmacıların 
TÜBİTAK programlarına yönelik 
olarak; proje yazmaya ilgilerini 
artırmak, özgüvenlerini ve 
araştırma becerilerini geliştirmek 
ve yeni çalışma konusu 
belirleyebilme teknikleri ile takım 
çalışmalarına ilişkin beceri 
kazandırmak hedeflenmiştir. Üç 
gün olarak planlanan etkinlik 
kapsamında, teorik ve uygulamalı 
eğitimler verildi. Teorik 
seminerlerde de kavramayı artırıcı 
uygulamalara yer verilmiştir.” dedi.

Programın sonunda tüm 
katılımcılara sertifikaları ve 
eğitmen olarak katkı sağlayan 
öğretim üyelerine de plaketleri 
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar 
tarafından takdim edildi.
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"YATAK BAŞI
HEMŞİRELİĞİNDE LİDERLİK”
KONFERANSLA ANLATILDI  

Üniversitemiz Erdoğan 
Akdağ Kongre ve Kültür 
Merkezi Salon Çamlık'ta 
düzenlenen konferansa 
Rektörümüz Pof. Dr. Tamer 
Uçar, Sağlık Yüksekokulu 
Müdürü Doç. Dr. Sevinç Polat, 
Üniversitemiz Araştırma ve 
Uygulama ile Yozgat Devlet 
Hastanesi'nde çalışan 
hemşireler,   Nevşehir Hacı 
Bektaş Veli Üniversitesi, Aksaray 
Üniversitesi ve Üniversitemiz 
öğretim üyeleri,  Yozgat Atatürk 
Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri 
katıldı.

Konferansa konuşmacı 
olarak katılan Hacettepe 
Üniversitesi Hemşirelik 
Yüksekokulu emekli öğretim 
üyesi Prof. Dr. Nurgün Platin 
“Yatak Başı Hemşireliğinde 
Liderlik” konusunu hemşire ve 
hemşire adaylarına anlattı.

Rektör Prof. Dr. Tamer Uçar 
“Sağlık Alanında Yozgat'ta ve 
Üniversitemizde Gerçekten 
Çok Güzel Çalışmalar Var”

Rektörümüz Prof. Dr. Tamer 
Uçar konuşmasında hemşirelik 
mesleğinin  güç çalışma şartları 
altında özveri, sabır ve hoşgörü 
kavramlarını içinde barındıran 
meşakkatli bir meslek 
olduğunun altını çizdi. Sağlık 
alanında Yozgat'ta ve 
Üniversitemizde gerçekten çok 
güzel çalışmalar olduğunu 
ifade eden Rektörümüz Prof. 
Dr. Tamer Uçar morfoloji binası 

ve yeni yapılacak Araştırma ve 
Uygulama Hastanesi ile birlikte 
kampüsün sağlık kampüsüne 
dönüşeceğinin bilgisini verdi.

Prof. Dr. Nurgün Platin “Bu 
Kutsal Mesleğin Farkına ve 
Farkındalığına Varılmalıdır”

Protokol konuşmalarının 
ardından Hacettepe 
Üniversitesi Hemşirelik 
Yüksekokulu emekli öğretim 
üyesi Prof. Dr. Nurgün Platin 
“Yatak Başı Hemşireliğinde 
Liderlik” konulu konferansa 
geçildi. Prof. Dr. Nurgün Platin 
sunumunda hemşirelik 
mesleğinin insanlık açısından 
kutsal meslekler arasında yer 
aldığını belirterek bu kutsal 
mesleğin farkına ve 
farkındalığına varılması 
gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Nurgün Platin yatak 
başı hemşireliğinde liderliğin 
hastayı kritik bir aşamadan 
planlı bir biçimde daha güvenli 
bir aşamaya getirmek olduğunu 
ifade ederek, insancıl boyut, 
teknik ve bilimsel gibi 
yaklaşımların hemşireler 
tarafından içselleştirilerek 
özümsenmesi gerektiğini 
belirtti.

Konferans  Rektörümüz Prof. 
Dr. Tamer Uçar'ın  Hacettepe 
Üniversitesi Hemşirelik 
Yüksekokulu, emekli öğretim 
üyesi, Prof. Dr. Nurgün  Platin'e 
günün anısına plaket takdim 
etmesiyle sona erdi.

Üniversitemiz Sağlık Yüksekokulu tarafından 
düzenlenen konferansta “Yatak Başı Hemşireliğinde 
Liderlik” konusu anlatıldı.
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Sağlık Yüksekokulu Konferans 
Salonu’nda düzenlenen etkinliğe 
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, 
Sağlık Yüksekokulu Müdürü Doç. 
Dr. Sevinç Polat, Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. 
Doç. Dr. Murat Korkmaz, öğretim 
üyeleri ve çok sayıda öğrenci 
katıldı.

Konferansın açılış 
konuşmasını yapan Rektörümüz 
Prof. Dr. Tamer Uçar, “Sağlık 
Yüksekokulu’nun düzenlemiş 
olduğu etkinlikler dizisindeki 
konferans ve uygulamalar ile 
birlikte kombine güzel bir 
program olacağını ümit 
ediyorum.” dedi.

Bozok Üniversitesi olarak iş 
birliklerine ve ortaklıklara verilen 
öneme dikkat çeken 
Rektörümüz; “Eğitim-öğretim 
anlamında her üniversite kendi 
lisans ve ön lisans programlarını 
yürütüyor. Ama lisansüstü 
programlarda ve akademik 
çalışmalarda ortaklıklar son 
derece önemlidir. Sağlık 

Yüksekokulumuz da Kırıkkale 
Üniversitesi ile birlikte ortak 
lisansüstü programlarını 
başlatmak üzere şimdiden bir 
niyet ve iradeyi ortaya koymuş 
oldular. Kırıkkale Üniversitesi'nde 
de o sıcak ilgi ve yaklaşımı 
görüyoruz. Kendilerine teşekkür 
ediyoruz. Yozgat ve Kırıkkale 
zaten komşu iller en kısa sürede 
bu işbirliğimizin tesis edileceğini 
umut ediyorum.” dedi. 

2006'da Bozok Üniversitesi 
olduktan sonra her konuda 
olduğu gibi akademik yönden de 
gelişimlerini sürdürdüğüne vurgu 
yapan Rektörümüz Prof. Dr. 
Tamer Uçar özellikle son yıllarda 
Tıp Fakültesi’nin kurulması ile 
birlikte üniversite hastanesinin iyi 
bir duruma geldiğini belirtti. 
Hastanenin kuruluşundan bu 
yana yaklaşık olarak 23 milyon 
liralık cihaz yatırımı yapıldığına da 
dikkat çeken Rektörümüz, 
“Merkezi laboratuarımız DPT 
projesi kapsamında 9 milyon 
liraya kuruldu ve hayata geçirildi. 
Bu rakamın 7 milyonu ile cihaz 
alımı yapıldı. Bunların hepsi 

tamamlandı. Son iki yıl içerisinde 
fakülte ve yüksekokullara yaklaşık 
10 milyon lira gibi bir bütçe cihaz 
alımı için ayrılmış oldu. Bilimsel 
çalışmaların temelinde laboratuar 
çalışması geliyor. Bazı teknik 
alanlarda atölye çalışmaları bu 
yatırımlar son derece önemli. 
Bilimsel araştırma projelerine BAP 
birimimizden de mevcut 
imkânlar ölçüsünce destek 
veriyoruz. Konferans, seminer, 
sempozyum gibi konularda 
akademisyenlerimiz etken ve 
hareketli olmaya başladı. Bu bir 
basamaktı ve bu basamakta 
kalmak doğru değil. Akademik 
kariyer basamaklarını geçerken 
bilimsel basamakların da 
gelişmesini tesis etmek 
gerekiyor. Bunun ardından 
akademisyenlerimizden TÜBİTAK 
ve çerçeve program projelerinin 
Üniversitemize kazandırılmasını 
bekliyoruz. Bu kadar yatırım 
elbetteki boşa gitmeyecektir. 
Akademisyenlerimiz bunların 
hakkını vermek durumundadır ve 
vereceklerine de gönülden 
inanıyorum.” dedi.

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
KONFERANSLA ANLATILDI  
Üniversitemiz Sağlık Yüksekokulu tarafından 
"Yanlızca Diş Çürüğü mü?” ve “Çocuklarda Ağız 
Diş Sağlığı Yönetiminde Hemşirelik" konularında 
konferans ile ilköğretim ve anasınıfı öğrencilerine 
yönelik “Flor Jel Uygulama Etkinliği” düzenlendi.
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Kurumsal işbirliğini de 
önemsediklerini belirten 
Rektörümüz, “İl Milli Eğitim 
Müdürlüğümüz ile yaptığımız 
işbirlikleri çerçevesinde bugün bir 
etkinlikler dizisini daha 
gerçekleştiriyoruz. Bugünkü 
konferansların hemen ardından 
Fatma Temel Turhan İlköğretim 
Okulu'nda bir uygulama eğitimi de 
yapılacak. Yozgat'ta tüm kuruluşlarla 
iyi ilişkiler ve ortaklıklar geliştirmek 
istiyoruz. Karşılıklı iki kurum eşit 
şartlarla emeklerini ve imkânlarını 
ortaya koyarlar ve bir etkinlik 
gerçekleştirirler. Maalesef Yozgat 
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin bu 
işbirliğinden çekilmiş olduğunu 
biraz önce üzülerek öğrendim. İl 
Milli Eğitim Müdürlüğümüze bu 
anlamda çok teşekkür ediyorum. 
Geçtiğimiz aylar içerisinde zaten 
yıllardır var olan işbirliklerimiz ve 
ortak çalışmalarımızı protokolle 
taçlandırmış olduk. Bunun da 
devamının gelmesini istiyoruz. 
Çünkü biz bir üniversiteyiz. 
Bulunduğumuz yörede evrensel 
bilime her türlü katkıda bulunmakla 
görevliyiz. Eğitim ve araştırma 
tamamında topluma da yararlı 
olmak istiyoruz. Bunlar da karşılıklı 
işbirlikleri ile olur. Üniversitemizde 
sadece sağlık ve eğitim alanında 
değil. Her alanda işbirliğini ve 
ortaklığı benimsiyoruz. Bakınız 
Üniversite-Sanayi işbirliğini 
gerçekleştirmek için Teknoparkımız 
kuruldu. Teknopark'ın Yozgat'a çok 
şeyler katacağına inancım tamdır.” 
dedi.

2013 yılı Üniversitemiz açsından 
oldukça verimli geçtiği bilgisini 
veren Rektörümüz, Üniversitemizin 
kuruluşundan bu yana ilk kez bize 
ayrılan ödeneklerin %100'ü verimli 
bir şekilde değerlendirildiğini 
belirttiği konuşmasını şu sözlerle 
tamamladı. “Hatta bazı harcama 
kalemlerinde eksiye bile düştük. 
İlgili bakanlıklardan geçtiğimiz 
günlerde neticelenen ek bütçe 
talebimiz de olumlu sonuçlandı. 
Bunlar tabi güzel gelişmelerdir ve 
Üniversitemizin hızla geliştiğini 
gösteriyor. 2014 yılında da bunun 
devam edeceğini ümit ediyoruz. Bu 
konferanslarda ve akabinde 
yapılacak etkinliğe katkı veren 
herkese çok teşekkür ederim.” dedi.
Konferansın açılışında bir konuşma 
yapan Sağlık Yüksekokulu Müdürü 
Doç. Dr. Sevinç Polat ise 
hemşirelerin yalnızca tedavi edici 
alanda değil, sağlığı koruma ve 
geliştirme adına da oldukça önemli 
görevler üstlendiğini söyledi. Polat, 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Halk 
Sağlığı, Okul Sağlığı ile Ağız ve Diş 
Sağlığı Merkezlerinde çalışan 
hemşireler çocukluktan itibaren 
ağız hijyeninin iyileştirilmesi ve diş 
çürüklerinin önlenmesi konusunda 
çalışmalarını sürdürdüğünü ifade 
etti. Sağlık Yüksekokulu Müdürü 
Doç. Dr. Polat;”Sağlık 
Yüksekokulunda eğitim gören 
öğrencilerimizin bu alanda 
bilgilendirilmeleri ve daha etkin rol 
üstlenmeleri adına bu konferans ve 
Flor Jel Uygulama etkinliği 
düzenledik.” dedi.

Konferansa konuşmacı olarak 
katılan Kırıkkale Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesi öğretim üyesi, 
Prof. Dr. Türksel Dülgergil “Yalnızca 
Diş Çürüğü mü?” konusunda yine 
Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yurdagül 
Erdem “Çocuklarda Ağız Diş Sağlığı 
Yönetiminde Hemşirelik” 
konularında bilgi aktardı.
Konferans sonrası Rektörümüz Prof. 
Dr. Tamer Uçar, konferansa 
konuşmacı olarak katılan  Kırıkkale 
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Türksel 
Dülgergil ve Kırıkkale Üniversitesi 
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Yurdagül Erdem'e 
katkılarından dolayı teşekkür plaketi 
takdim etti.

Öğrencilere Flor Jel Uygulaması 
Anlatıldı
Programın devamında Fatma Temel 
Turhan İlkokulu ve Ortaokulu'nda 
flor jel Uygulaması yapıldı. Etkinliğe 
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, 
Vali Yardımcısı Kemal Şahin, İl Milli 
Eğitim Müdürü Saim Kuş, Sağlık 
Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. 
Sevinç Polat, öğretim üyeleri ve 
öğrenciler katıldı.
Çocukların dişlerinin koruma altına 
alınması ve küçük yaşta fırçalama 
alışkanlığı kazanmalarını amacıyla 
Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesi öğretim üyesi, Prof. Dr. 
Türksel Dülgergil tarafından 
ilköğretim ve anasınıfı öğrencilerine 
flor jel Uygulama teknikleri 
gösterildi.
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ÜNİVERSİTEMİZ ŞANLIURFA EĞİTİM FUARI’NDA
Üniversitemiz, doğru ve kaliteli eğitimi arayan öğrencileri kazanmak amacıyla önem verdiği yurtiçi ve 

yurtdışı fuarlar takvimine bir yenisini daha ekledi. 02-03 Aralık tarihlerinde Şanlıurfa'da Educaturk Yüksek 
Öğretim Günleri etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Eğitim Fuarı'na katıldı.

Eğitim sektöründe hizmet veren kuruluşların hedef kitle ile karşı karşıya gelmeleri, üniversitelerin 
kendilerini ve hizmetlerini birinci elden tanıtabilmeleri, diğer kuruluşlar ile ilişkilerini geliştirmeleri, 
kurumsal imajlarını sağlamlaştırabilme konularında imkanlar sunan Educaturk Şanlıurfa Yükseköğretim 
Günleri Fuarı’na ilgi yoğundu.

Çok sayıda vakıf ve devlet üniversitesinin katıldığı fuarda, Üniversitemiz standına ziyaretçiler tarafından 
yoğun ilgi gösterildi. Standı ziyaret eden öğrencilerin merak ettiği Üniversitenin tüm eğitim birimlerinin 
yanı sıra şehrin ve üniversitenin sosyal, sportif ve kültürel olanakları öğrencilere anlatıldı.

Sosyo-kültürel sanatsal ve en önemlisi bilimsel anlamda öğrencilerimizi hayata hazırlayarak ve yeni 
ufuklar kazandıran üniversitemiz fuar boyunca kariyerine doğru yön vermek isteyen gençlere yenilikçi 
eğitim sistemi, geleceğin mesleklerinden oluşan müfredatı ve eğitim alanındaki yenilikçi çalışmalarıyla ilgili 
bilgiler verdi.

ÜNİVERSİTEMİZ İSTANBUL’DA DÜZENLENEN
EĞİTİM VE KARİYER FUARI’NDA

Ülkemizin önde gelen 60 üniversitesinin katıldığı 17-18 Aralık 2013 tarihleri arasında İstanbul  Kongre ve 
Fuar Merkezi'nde Educaturk Yüksek Öğretim Günleri kapsamında gerçekleştirilen “Eğitim ve Kariyer 
Fuarı'na Üniversitemiz de katıldı. Üniversitemiz standının öğrenciler tarafından büyük ilgi gördüğü Eğitim 
ve Kariyer Fuarı'na yaklaşık 50 bin kişi ziyaret etti. Fuarı ziyaret edenlere üniversitemize ait çeşitli tanıtım 
materyalleri dağıtılırken, standımızda üniversitemizin eğitim, beslenme ve barınma olanakları ile sağladığı 
imkânlar hakkında bilgiler verildi.

Educaturk Yükseköğretim Günleri kapsamında Trabzon'da eğitim fuarı düzenlendi. Karadeniz bölgesinde 
öğrenim gören lise öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitim fuarına öğretmen ve velilerin de ilgisi büyüktü.

31 Ekim-1 Kasım 2013 tarihlerinde gerçekleştirilen fuara Üniversitemizin de yer aldığı 3'ü devlet üniversitesi 
olmak üzere 16 üniversite katıldı. Fuar etkinliği süresince düzenlenen eğitim seminerleri ile öğrencilerin 
eğitim imkanları hakkında bilgi edinmeleri sağlandı. İki gün süren fuarı  Trabzon, Giresun, Artvin ve Rize 
illerinden yaklaşık 7 bin lise öğrencisi ziyaret etti. 

ÜNİVERSİTEMİZ TRABZON EĞİTİM FUARI’NDA 

ÜNİVERSİTEMİZ YURTİÇİ

EĞİTİM FUARLARINDA
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10-14 Aralık 2013 tarihleri arasında Üniversitemiz 
Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen grup maçları 
KTO Karatay Üniversitesi, Niğde Üniversitesi, 
Nevşehir Hacı Beştaş Veli Üniversitesi, Nuh Naci 
Yazgan Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ve 
Bozok Üniversitesi'nin yer aldığı 6 takım arasında 
yapıldı. Grup maçlarının şampiyonluk mücadelesine 
Prof. Dr. Feyzullah Temurtaş'ın yanı sıra Üniversite 
Sporları Federasyon Temsilcisi Ercan Yılmaz da katıldı. 
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ve Nevşehir Hacı 
Bektaş'ı Veli Üniversitesi'nin karşılaştığı final 
mücadelesinde şampiyonluğu göğüsleyen takım 
Nevşehir Hacı Bektaşı Veli Üniversitesi oldu. 
Şampiyon takım kupayı Rektör Yardımcımız Prof. Dr. 
Feyzullah Temurtaş'ın elinden aldı.

ÜNİVERSİTEMİZ EV SAHİPLİĞİNDE ÜNİVERSİTELERARASI 
BASKETBOL 2.LİG GRUP MÜSABAKALARI SONA ERDİ  
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen ve bu yıl üniversitemiz ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen Üniversitelerarası Erkekler Basketbol 2. Lig grup maçları Nevşehir 
Hacı Bektaş'ı Veli Üniversitesi'nin şampiyonluğu ile sona erdi.

ÜNİVERSİTEMİZ FUTBOL TAKIMI 3. OLDU
Çorum Hitit Üniversitesi ev sahipliğinde 26-30 Kasım 2013 tarihleri arasında düzenlenen 
Üniversitelerarası Futbol 2. Lig Grup Müsabakalarında Üniversite futbol takımımız 3. oldu 

Hitit Üniversitesi, Bozok Üniversitesi, Çankırı 
Karatekin Üniversitesi ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli 
Üniversitesi olmak üzere çok sayıda takımın katıldığı 
müsabakalar Çorum İl in’de oynandı. Büyük 
çekişmeye sahne olan müsabakaların sonunda 
Çorum Hitit Üniversitesi 1. olurken, 2.liği Nevşehir 
Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 3.lüğü ise Bozok 
Üniversitesi elde etti.

Üniversitemiz Beden Eğitimi Bölüm Başkan 
Yardımcısı Ahmet Dündar Eren, Üniversitemiz futbol 
takım Antrenörü Harun Dişlitaş, Sağlık Kültür ve Spor 
Daire Başkanlığı Spor Şube Şefi Ayhan Avşar ile 
üniversitemiz futbol takım kaptanı Osman 
Kurumahmut'u makamında kabul eden Rektörümüz 
Prof. Dr. Tamer Uçar'a 3. 'lük kupasını takım kaptanı 
Osman Kurumahmut takdim etti. 

Çorum'da düzenlenen Üniversitelerarası Futbol 
2.Lig Grup Müsabakaları'nda Üniversitemiz futbol 
takımının ilimizi ve Bozok Üniversitesi'ni en iyi şekilde 
temsil ettiğini belirten Rektörümüz Prof. Dr. Tamer 
Uçar; ”Müsabakalarda Üniversitemiz’i temsil eden ve 
üçüncü olan futbol takımımızı başarılarından dolayı 
kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.” dedi.

www.bozok.edu.tr 40 - 41
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Özel
Hayatımız
Ne Kadar

Gizli?

Anayasanın 20. maddesine göre; "Herkes, 
özel hayatına ve aile hayatına saygı 
gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel 
hayatın ve aile hayatının gizliliğine 
dokunulamaz." Bu ilkenin ihlali halinde, yani 
özel hayatın gizliliği ihlal edilirse artık yeni 
Ceza Kanunu’na göre fiil suç sayılacaktır. Yeni 
Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) kabul edilen 
"Özel hayatın gizliliğini ihlal" suçu, eski TCK'de 
olmayan yeni bir suç tipidir. Anayasanın 20. 
maddesinin yaptırımı artık 5237 sayılı Ceza 
Kanunu’ndadır. Kişilerin özel hayatının 
gizliliğini ihlal eden kimse altı aydan iki yıla 
kadar hapis cezası ile veya adli para cezası ile 
cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin 
kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde 
cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz (Madde 
134/1). Başkasının gizli yaşam alanına girilmesi 
ve kayda alınması suç sayılmıştır. Görüntü ya 
da ses kaydı yapılması halinde ceza en az bir 
yıl olacaktır. O halde görüntü ya da ses kaydı 
ağırlaştırıcı hal olarak kabul edilerek cezanın 
daha fazla olması benimsenmiştir. Ayşegül ERKOÇ / Avukat
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Özel yaşamın ihlali suçunda; 
eğer kişi bu duruma "rıza" 
gösterirse, kendisi özel 
yaşamının öğrenilmesine ya da 
özel yaşamına karışılmasına 
muvafakat ederse bu durum 
hukuka uygunluk yaratacağından 
ceza verilmeyecektir. Gazetecilik 
mesleği de bir hakkın 

kullanılması niteliğinde bir 
meslek olduğundan; gazeteciler 
karşısında kişi "rıza" göstermişse 
bu durumda hukuka uygunluk 
yaratılmış olacaktır. Zaten bu 
hukuka uygunluk nedeniyle de 
hakkını kullanan kimseye, yani 
gazeteciye ceza verilmeyecektir. 
Kaldı ki bu suçun soruşturması 
veya kovuşturması da şikayete 
bağlıdır. Özel yaşamına karışılan 
kişi, özel yaşamı öğrenilmiş 
olmasına rağmen şikayetçi 
olmadığı sürece savcı 
kendiliğinden soruşturma 
açamaz. Yani soruşturma 
açılamayacağından savcı da 
kendiliğinden iddianame 
düzenlenemeyeceği için; 
kovuşturma da yapılamayacaktır.
134. maddenin ikinci fıkrasına 
göre; kişilerin özel hayatına ilişkin 
görüntü veya sesleri ifşa eden 
kimse, bir yıldan üç yıla kadar 
hapis cezasıyla 
cezalandırılacaktır. Eğer bu fiil 
basın yayın yoluyla işlenirse, özel 
yaşam basın yayın araçlarıyla 
kamuoyuna duyurulursa 
verilecek ceza yarı oranında 
artırılacaktır. Özel yaşama ait elde 
edilen kayıtlardan herhangi bir 
suretle yarar sağlanması veya 
bunların başkalarına verilmesi 
veya başkalarının bilgi edinmeleri 
hali ya da yayın yoluyla 
açıklanması özel hayatın 
gizliliğini ihlal suçunun ağırlaşmış 
şeklini oluşturmaktadır. Kişinin 
özel hayatına ilişkin görüntü veya 
seslerin hukuka aykırı olarak ifşa 
edilmesi, ayrıca suç olarak 
tanımlanmıştır. Özel hayatın ifşası 
suçu; elde edilmiş olan ses veya 
görüntü kayıtlarının ifşasıyla, 
yayılmasıyla, yani yetkisiz üçüncü 
kişiler tarafından öğrenilmesinin 
sağlanmasıyla oluşur. Bu ifşa 
hukuka aykırı olmalıdır.Yani, özel 
hayata ilişkin ses veya görüntü 

kayıtlarının, savcılığa veya 
mahkemeye verilmesi, 
duruşmada görüntülerin 
izlenmesi veya seslerin 
dinlenmesi halleri suç sayılmaz. 
İfşanın, yayın yoluyla yapılması, 
özel hayatın gizliliğini ihlal 
suçunun nitelikli unsurudur.
Görüldüğü gibi, TCK'nin 134 üncü 
maddesinde "özel hayat" tanımı 
yoktur. Kanun koyucu doğrudan 
"özel hayatın gizliliği"ni kabul 
etmiş ve bu gizliliğin ihlalini suç 
sayarak cezalandırmıştır. O halde; 
acaba "özel hayat" veya "özel 
hayatın gizliliği" nedir? 
"Mahremiyet" ile "özel hayat" 
arasında bir bağ var mıdır? 
Osmanlıca-Türkçe sözlükteki 
anlamına göre; "Mahremiyyet; 
mahrem olma hali, mahremlik" 
(Mustafa Nihat Özön. Osmanlıca 
Türkçe Sözlük. 1. b.s. Ankara: 
Bilgi Yayınevi, 1971. s. 440) 
şeklinde geçmektedir. Mahrem 
kelimesi ise; "1. Şeriatın yasak 
ettiği, 2. Evlenmeyi şeriatın yasak 
ettiği, nikâh düşmeyen, 3. Yakın 
akrabadan olduğu için kadınların 
kendisinden kaçmadığı, 4. Biriyle 
içli dışlı, her türlü işlerini bilen, 5. 
Gizli, herkese söylenmez; 
herkesçe bilinmemesi gerek" 
anlamına gelmektedir (Özön. 
A.g.e., s. 440). Türkçe sözlükte ise 
mahrem; "1. Yakın akrabadan 
olduğu için nikah düşmeyen, 2. 
Başkalarına söylenmeyen gizli, 3. 
Sırdaş" olarak geçmektedir. (Doç. 
Dr. Mustafa Canpolat. Türkçe 
Sözlük. Cilt 2, L-M. 7.b.s. Ankara: 
Türk Tarih Kurumu Basımevi, 
1983. s. 799) Güncel Türkçe 
Sözlüğe göre de "mahremiyet" 
kelimesinin yanı sıra bir de 
"mahremiyetine girmek" diye bir 
terim bulunmaktadır ki bu da; "Bir 
kimsenin özel hayatını 
öğrenecek kadar ona yakın olma" 
anlamına gelmektedir.
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Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesinin (AİHS) 8. 
maddesinin ilk fıkrası "Her şahıs 
özel ve aile yaşamına, konutuna 
ve muhaberatına saygı 
gösterilmesi hakkına sahiptir." 
şeklinde düzenlenmiştir. İkinci 
fıkrada ise "Bu hakların 
kullanılmasına resmi bir makamın 
müdahalesi demokratik bir 
toplumda ancak milli güvenlik, 
kamu huzuru, ülkenin iktisadi 
refahı, düzenin korunması için 
zorunlu ölçüde, kanunun izin 
vermesi şartıyla gerçekleşebilir." 
hükmü vardır. Sözleşmenin 8. 
maddesinde garanti altına alınan 
mahremiyet hakkı insanları 
sadece kamu otoritelerinin 
müdahalelerine karşı değil, fakat 
aynı zamanda kişilerin 
müdahalelerine ve kitle iletişim 
kuruluşlarının da içine girdiği 
özel kuruluşların müdahalelerine 
karşı da korumayı zorunlu kılar. 
Ulusal yasalar da bu korumayı 
garanti edecek hükümler 
içermelidir. (Avrupa, Konseyi 
Parlamenter Meclisinin 428 (1970) 
sayılı kararında kabul edilen 
Deklarasyon ve Hukuk İşleri 
Komisyonu Raporu, paragraf 7) 
AİHS'nin 8. maddesince 
korunduğu şekliyle mahremiyet 
hakkı, Avrupa Konseyi 
Parlamenterler Meclisi tarafından 
428 (1970) sayılı kararı ile kabul 
edilen Kitlesel İletişim Araçları ve 
İnsan Hakları Bildirisi ile "Bir 
kişinin hayatını minimum 
müdahaleyle yaşama hakkı" 
olarak tanımlamıştır. Bildiriye göre 
"mahremiyet hakkı"; esas olarak 
kişinin kendi hayatını en az 
müdahale ile sürdürmesinden 
ibarettir. Bu hak özel hayat, aile 
ve ev hayatı ile kişinin fiziksel ve 
ruhsal bütünlüğünü, onur ve 
itibarını, kişiyi olduğundan farklı 
göstermekten kaçınmayı, 

gereksiz ve utandırıcı şeylerin 
açıklamasını, özel fotoğrafların 
izin alınmadan 
yayınlanmamasını, casusluğa 
karşı korumayı ve haklı 
görülemez ve kabul edilemez 
yerli yersiz konuşmayı, özel 
iletişimin kötüye kullanılmasına 
karşı korumayı, kişi tarafından 
gizli olarak iletilmiş ve elde 
edilmiş bilgilerin ifşa edilmesine 
karşı korumayı da içerir. 

Gizli Kamera Kullanımı Özel 
Hayatın Gizliliğini İhlal Suçunu 
Oluşturur mu?

Gizli kamera kullanımı ile ilgili 
kanunlarımızda açık bir 
düzenleme yer almamasına 
rağmen çeşitli hukuki 
düzenlemelerle özel hayat 
hakkının korunmuş olması 
karşısında gizli kamera 
kullanımının hukuki boyutu 
belirlenebilir. AİHM'nin  
Sözleşmesinin 8.maddesinin 
1.fıkrasına göre vermiş olduğu 
kararlarda, güvenlik 
kameralarının kamuya ait 
sokaklarda ya da alışveriş merkezi 
veya polis istasyonu gibi 
binalarda meşru ve öngörülebilir 

amaçlarla olağan bir biçimde 
kullanılmasının tek başına m.8/1'i 
ihlal etmeyeceği ifade edilmiştir. 
Fakat bireyin izlenmesi ve evinin 
işyerinin veya telefonlarının 
dinlenmesi özel hayata 
müdahale edilen alanlardır. 
Ülkemizde gizli kamera 
sistemlerini edinme konusunda 
da herhangi bir hukuki 
düzenleme bulunmamaktadır. 
Bugün isteyen herkes bedeli 
ödeyerek gizli kamera sahibi 
olabilmektedir. Basının haber 
ulaşmada gizli kamera 
kullanmasında kamu yararı 
bulunmadığı tartışma yapılırken, 
gizli kamera pazarının kamuya 
açık olması elbette tehlikeli 
sonuçlar ortaya çıkaracaktır. 
İşlenmiş bir suçun ortaya 
çıkarılabilmesi için teknik 
araçlarla izleme imkanı CMK'da 
sıkı koşullara bağlanmasına 
rağmen, bu alanın kamuya 
tamamen açık olması hukuki 
anlamda bir eksiklik oluşturur. 
Gizli kamera satışları için özellikle 
denetim yapılması ve uyulmadığı 
takdirde yaptırım uygulanması 
gerekmektedir.

www.tbmm.gov.tr 
www.ankarabarosu.org

www.bianet.org
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akademik birimler kompleksi 

akdağmadeni

spor kompleksi

akdağmadeni syo

araştırma ve uygulama

hastanesi 200 yataklı
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DİYABETLİ
OLMAK

NE DEMEK?

TOPLUMDA HIZLA YAYGINLAŞAN DİYABET 
HASTALIĞI BİR ÇOK ÇEVREDE ÇAĞIN HASTALIĞI 
OLARAK YORUMLANIYOR.TAM BİR TEDAVİSİ 
OLMAYAN HASTALIK, ARTIK GELİŞEN 
TEKNOLOJİ İLE TÜMÜYLE KONTROL ALTINDA 
TUTULABİLİYOR. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 
ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ İÇ 
HASTALIKLARI UZMANI PROF. DR. MURAT 
SUHER DİYABET HAKKINDA ÖNEMLİ UYARDA 
BULUNDU.

Komplikasyonlar akut ve kronik olmak üzere 2'ye ayrılır. 
Akut komplikasyonlar kan şekerinin aşırı yükselmesi ile 
olşan diyabetik ketoasidoz ve ketoasidoz komas, 
hiperozmolar non-ketotik koma ile kan şekerinin aşırı 
düşmesi sonucu gelişen hipoglisemi ve hipoglisemi 
komasıdır.

Kronik komplikasyonlar:
Küçük damar hastalıkları. 
• Diyabetik Retinopati ( Göz komplikasyonları)
• Diyabetik Nefropati ( Böbrek komplikasyonları)
• Diyabetik Nöropati (Sinir sistemi komplikasyonları)
Büyük damar komplikasyonları
• Koroner arter hastalığı
• Serebral arter hastalığı
• Periferik arter hastalığı
• Renal arter hastalığı
Bu komplikasyonlar sonucu diyabet
• Körlüğe en sık neden olan hastalıktır
• Diyalize en sık neden olan hastalıktır
• Bacak ampütasyonuna en sık neden olan hastalıktır.

Diyabetin Belirtileri

Diyabetin komplikasyonları nelerdir?

Ağız kuruluğu, çok su içme, sık idrara çıkma, halsizlik, 
beklenmedik kilo kaybı, sık acıkma hissi, sık idrar yolu 
enfeksiyonu, kuru ve kaşıntılı deri, yaraların geç iyileşmesi

PROF. DR. MURAT SUHER

bülten

Diyabet diğer adıyla şeker hastalığı sık 
görülen bir hastalıktır ve ciddi sonuçlara 
yol açar. Pankreas bezinin ürettiği insülin 
hormonunun eksikliği veya etkisizliğinden 
kaynaklanan karbonhidrat, protein ve yağ 
metabolizmasını ilgilendiren bir 
metabolizma hastalığıdır ve kanda sürekli 
glukoz yüksekliği ile kendini belli eder. 
Diyabet hastalarındaki temel metabolik 
bozukluk kan yoluyla taşınan glukozun 
hücrelerin içine girememesidir. Normal 
koşullarda besinlerden elde edilen ve 
karaciğerden salınan glukoz, pankreastan 
salınan insülin hormonu tarafından hücre 
içine taşınır ve hücre içinde yakılarak 
enerjiye dönüşür. Günümüzde dünyada 
246 milyon diyabet hastası vardır. Bu 
sayının 2025 yılından önce 380 milyona 
ulaşması beklenmektedir. Son verilere 
göre ülkemizde 6,5 milyon diyabet hastası 
vardır ve bunların yaklaşık yarısı yani 3,5 
milyon kadarı diyabet hastası  olduğunun 
farkında değil gibi gözükmektedir.

Tip 1 diabetes mellitus: İnsülin 
yapımından sorumlu pankreas beta 
hücrelerinin otoimmün kaynaklı 
harabiyetine bağlı olarak gelişmektedir ve 
mutlak insülin eksikliği vardır. Diyabet 
hastalarının %5-10 u tip 1 diyabettir.

Tip 2 diabetes mellitus: İnsülin direnci 
patolojide rol almaktadır ve en yaygın 
görülen diyabet formudur. Tanı konulan 
diyabet olgularının %90 dan fazlasını tip 2 
diyabet oluşturmaktadır.

Şeker hastalığı teşhisi için açlık kan 
şekeri kadar tokluk kan şekerinin 
ölçülmesi de önemli.

Diyabetli olmak nedir?
Diyabet nasıl bir hastalıktır?
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Düzenli Egzersizin Yararları 
Nelerdir?
Egzersizin şeker hastalığı üzerine 
olumlu etkileri vardır. Düzenli 
egzersiz kan şekerini düşürür ve 
bu da şeker hastalığının kontro-
lünde çok önemlidir. İnsüline 
hassasiyeti artırır. Vücuttaki fazla 
yağları yakar; kilo vererek ideal 
vücut ağırlığına kavuşmayı sağlar. 
Kasların kuvvetlenmesini sağlar. 
Kalp damar hastalıkları riskini 
azaltır: Egzersiz kan basıncını ve 
kolesterolu düşürür. Haftanın en 
az 5 günü 30 dakika egzersiz 
veya yürüyüş yapılmalıdır.

Şeker hastalarının spor 
yaparken dikkat etmesi 
gerekenler:
• Yemeğinizi mutlaka egzersiz 
yapmadan bir ile üç saat arasında 
yemiş olun.

• İnsülin kullanıyorsanız insülin 
kan düzeyinin en yüksek 
seviyeye ulaştığı sırada 
egzersizden kaçının.
• İnsülin enjekte ettiğiniz vücut 
bölgenizi (kol, bacak) egzersiz 
sırasında kullanmayın.
• Kan şekeriniz 250 mg/dl 
üzerindeyse egzersizden kaçının.
• Kan şekeriniz 100 mg/dl 
altındaysa 30 dakikalık egzersiz 
için ilave 20-30 gr karbonhidrat 
alın.
• Gece geç saatlerde egzersiz 
yapmaktan kaçının. Egzersiz aynı 
zamanda kafein gibi uyarıcı bir 
etkiye sahip olduğundan 
uykunuzun kaçmasına da neden 
olur.
• Düzenli egzersiz yapmaya 
başladıktan sonra doktorunuza 
kullandığınız ilaçların dozu ile 
ilgili danışın.

• Egzersiz sırasında rahat 
ayakkabılar giyin.
• Ağırlık egzersizi yapacaksanız 
ağırlık miktarını düşük tutup 
tekrar sayısını artırın.
• Ağırlık kaldırırken nefesinizi 
tutmayın veya ıkınmayın. Sizi 
fazla zorlayan ağırlıklardan 
kaçının.
• Egzersiz sonrasında kan 
şekerinizi ölçün ve değerleri 
sürekli takip edin. 
• Egzersiz öncesinde ve 
sonrasında mutlaka sıvı alın.

Spor, diyabetliler için vazgeçilmez 
bir tedavi biçimi. Ancak egzersiz 
programınız doktorunuz 
tarafından takip edilirse, 
yapacağınız egzersiz ve 
yoğunluğu daha kolay belirlenir, 
böylece sağlığınızı da tehlikeye 
atmamış olursunuz.

TEDAVİ
SIRASINDA NELERE

DİKKAT EDİLMELİDİR

Diyabet hastaları için diyet, tedaviye uyum ve düzenli 
kontrol çok önemlidir. En basit kontrol şeker ölçme 
cihazlarıyla parmak ucundan kan şekerini ölçmektir ayrıca 
diyabetik hastaların 3 ayda bir mutlaka doktora gidip kan 
ve idrar tahlili yaptırması gerekir.

  Diyabet hastaları ilaçlarını doktorlarının tarif ettiği 
şekilde ve zamanında almalıdır, eğer ilaçlar düzenli 
kullanılmaz ve diyete uyulmazsa ise istenmeyen kan 
şekeri yüksekliği veya düşüklüğü meydana gelebilir. 
Hastalar uzun süre aç kalmamalı ve bir seferde çok fazla 
yemek yememelidir. Gerek insülin gerekse oral olarak 
şeker düşürücü ilaç kullanan hastaların ara öğünlerini 
atlamamaları çok önemlidir. Öğün saatlerinin aksatılması, 
hastalarda hipoglisemi denilen kan şekeri düşüklüğüne 
neden olabilir. Bu durum, diyabet hastaları için çok 
tehlikeli sonuçlar doğurabileceğinden uzun yürüyüş, 
yolculuk gibi durumlarda ara öğünlerin aksatılmaması için 
diyabetik hastaların yanlarında yiyecek taşımaları önerilir.

Diyabet teşhisinin konulabilmesi için hastalarda açlık kan şekeri düzeyinin 126 mg/dl düzeyinin 
üzerinde olması gerekir. Herhangi bir anda ölçülen kan şekeri değeri 200 mg/dl'in üzerinde olmalıdır.
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Üniversitemiz Tıp Fakültesi Araştırma ve 
Uygulama Hastanesi Kardiyoloji ile Kalp ve 
Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanlıkları 
tarafından yapılan çalışmalar düzenlenen 
basın toplantısı ile anlatıldı. 

Tıp Fakültesi Araştırma ve 
Uygulama Hastanesi'nde 
gerçekleştirilen basın toplantısına 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şaban 
Güçlü, Araştırma ve Uygulama 
Hastanesi Başhekim Yardımcısı 
Yrd. Doç. Dr. Mesut Sipahi, 
Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Ali Rıza Erbay, Kalp ve 
Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Hasan Ekim ile 
ilgili bölüm öğretim üyeleri katıldı.

Kardiyoloji Ana Bilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Ali Rıza Erbay ve 
Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Ekim 
yaptıkları başarılı operasyonları 
slayt eşliğinde basınla paylaştılar.

Bu Tür Cerrahi Müdahaleler 
Bir Ekip İşi Olup Dikkatli 
Yapılmalıdır.

Üniversitemiz Tıp Fakültesi 
Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Ali Rıza Erbay koroner 
anjiografi ünitesinin kuruluş 
aşamalarından bahsederek 
yaptıkları anjiografi, stent ve balon 
işlemleri hakkında detaylı bilgiler 
verdi. Anjiyografinin bir ekip işi 
olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. 
Erbay bu tür tıbbı müdahalelerde 
titiz ve dikkatli olunması 
gerektiğinin altını çizerek küçük 
bir dikkatsizliğin geri dönülemez 
sonuçlara sebebiyet 
verebileceğinin unutulmaması 
gerektiğine vurgu yaptı.

10 Ayda 470 Hasta Sağlığına 
Kavuştu

Üniversitemiz Tıp Fakültesi 
Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Ali Rıza Erbay geçtiğimiz 

10 ayda 361 hastaya koroner 
anjiografi,37 hastaya balon,72 
hastaya ise stent takıldığını 
belirterek, yapılan koroner 
anjiografi, stent ve balon işlemleri 
sırasında hiçbir komplikasyon 
gelişmediği bilgisini verdi.

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Kalp 
ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Hasan Ekim ise 
hastanemizde gerçekleştirilen ilk 
açık kalp ameliyatı hakkında 
bilgiler verdi. Açık kalp 
ameliyatlarını takiben hastaların 
mükemmel bir yoğun bakıma 
gereksinim duyduklarının altını 
çizen Prof. Dr. Ekim, Bozok 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve 
Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı 
olarak bu hizmeti kusursuz 
sağladıklarının altını çizdi.

YOZGAT'IN KALBİ
ÜNİVERSİTEMİZDE

ATIYOR 

bülten
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İyi Bir Ekiple Kaliteli Hizmet 
Vermekteyiz
Prof. Dr. Hasan Ekim, “Kalp 
cerrahisi diğer cerrahi 
branşlarına göre riski ve 
komplikasyonları daha fazla 
olan bir cerrahi dalıdır. Kalp 
akciğer makinesi, intraaortik 
balon pompası gibi maliyeti ağır 
cihazların kullanılmasını 
gerektirir. Haliylebu cihazları 
usulüne uygun kullanacak 
kalifiye elemanlara ihtiyaç vardır. 
İşte bu noktada Üniversitemiz 
Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana 
Bilim Dalı ile Kalp ve Damar 
Cerrahisi Ana Bilim Dalı işini 
bilen bir ekiple birlikte 
hastalarına kaliteli hizmet 
vermektedir” ifadelerini kullandı.

Hastanemizdeki İlkler Tüm 
Hızıyla Devam Edecek

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şaban 
Güçlü konuyla ilişkin yaptığı 
açıklamada “Bozok Üniversitesi 
Tıp Fakültesi birçok konuda ilkleri 
gerçekleştirdi. Bundan sonra da 
ilkler devam edecek. Acil 
Servisimiz açılacak. Birkaç yıl 
sonra yeni hastane binamız da 
tamamlanınca tüm boyutlarıyla 
Yozgat'a ve Yozgat halkına 
hizmet verme imkânı bulacaktır. 
Bu hizmetlerin Yozgat'ta 
verilmesi Yozgat halkı açısından 
da oldukça önemli. Yozgat 
halkının birçok hastalığın tanı ve 
tedavisini bulunduğu yerde 
alması da hasta açısından ayrıca 
büyük bir hizmettir.” dedi.

Bizim İşimiz Bir Ekip İşi
Araştırma ve Uygulama 
Hastanesi Başhekim Yardımcısı 
Yrd. Doç. Dr. Mesut Sipahi de 

Araştırma ve Uygulama 
Hastanesi'nin çok güçlü bir 
ekibe sahip olduğuna dikkat 
çektiği açıklamasında 
“Hakikaten bütün doktor 
arkadaşlarımız özverili ile 
çalışıyor. Bir hastaya koroner 
anjiyografi yapılıyorsa o 
hastanenin anestezi bölümü, 
kardiyoloji bölümü ile kalp ve 
damar cerrahisi bölümü çok 
güçlü demektir. Aynı zamanda 
yardımcı sağlık personeli güçlü 
demektir. Arkasında güçlü bir 
kalp damar cerrahisi ekibi 
duruyor demektir. Tüm bunlara 
ilave olarak da çok kaliteli bir 
yoğun bakım desteği var 
demektir. Bizim işimiz bir ekip 
işi. Bu ekibin birbiriyle ahenkli ve 
uyumlu çalışması ile başarı elde 
edilir. Bugünkü manzara da 
budur.” ifadelerini kullandı.
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KOAH HASTALIĞINI
LÜTFEN DİKKATE ALIN  

İlimiz Cumhuriyet Meydanı’nda 
halkı KOAH hastalığı konusunda 
bilinçlendirmek amacıyla kurulan 
standa vatandaşların ilgisi 
büyüktü. Solunum Fonksiyonları 
Testi sonuçlarına göre doktorlarca 
bilgilendirilen vatandaşlara sigara 
içmemeleri konusunda uyarılar 
yapıldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan 
Üniversitemiz Araştırma ve 
Uygulama Hastanesi Göğüs 
Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim 
üyesi Yrd. Doç. Dr. Yavuz Selim 
İntepe, KOAH hastalığının kronik 
tıkayıcı akciğer hastalığının 
kısaltılmışı olduğunu belirterek 
zamanında konulan tanı ve teşhis 
ile önlenebilir ve tedavi edilebilir  
bir hastalık olduğunun altını çizdi. 
Halkımıza KOAH hastalığının 
bilincini yerleştirmek amacıyla 
Sağlık Bakanlığı ve Türk Toraks 
Derneği'nin ortaklaşa yürüttüğü 
bu özel günde Yozgat halkına 
ücretsiz solunum fonksiyonları 
testi uyguladıklarını belirten Yrd. 
Doç. Dr. İntepe, test sonucunda 
verilerinde azalma görülen 
hastaları göğüs hekimlerine 
yönlendirdiklerini söyledi.

Bu Tür Şikâyetleriniz Var İse 
Hemen S.F.T Testi Yaptırın

Kronik öksürük, balgam, nefes 
darlığı, efor kapasitesinde eskiye 
nazaran bir azalma ve zorlanma 
gibi şikayetleri olan hastaların 
“Solunum Fonksiyonları Testi” 
yaptırmalarını öneren Yrd. Doç. Dr. 

Yavuz Selim İntepe, özellikle 40 
yaş üstü ve sigara kullanan 
kişilerde bu riskin en üst seviyede 
olduğu bilgisini verdi. İntepe, 
KOAH hastalığının dünyada ölüm 
nedenleri arasında ilk beşte yer 
aldığının altını çizerek hastalığı 
tetikleyici en önemli unsurun 
sigara olduğunu belirtti.

İntepe, vatandaşları uyaran 
açıklamasında şunları söyledi, 
“Çok geç olmadan KOAH 
hastalığının tanısı konulmalı, 
tedavisi için de öncelikle sigara 
bırakılmalı ve hastalığın ciddi ve 
ölümcül komplikasyonlarla 
sonuçlanma ihtimaline karşın 
gerekli adımlar atılmalıdır. Zira 
KOAH hastalığı kişiye ve devlete 
çok ciddi bir yük getirmektedir. İş 
gücü kaybından tutun ekonomik 
ve psikolojik anlamda ciddi 
sıkıntılar yaratmaktadır.”

Çözüm Sigaradan Uzak 
Durmak 

Yozgat Halk Sağlığı Müdürlüğü 
Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Şube 
Müdürü Dr. Çağlayan Yılmaz ise 
KOAH'ın en önemli nedeninin 
sigara bağımlılığı olduğunu 
belirtti. Dr Yılmaz, “Sigara dumanı 
ile nefes borularına, hava 
keseciklerine zararlı gazlar ve 
maddeler dolduğu belirterek, 
yıllar geçtikçe bu zararlı gaz ve 
maddelerin bronşların ve hava 
keseciklerinin yapısını bozarak 
KOAH hastalığına davetiye 
çıkarmaktadır.” dedi.

20 Kasım Dünya KOAH 
Günü kapsamında 

Üniversitemiz Tıp Fakültesi 
Araştırma ve Uygulama 

Hastanesi ile Yozgat Halk 
Sağlığı Müdürlüğü 
ortaklığında KOAH 

hastalığının tanısı, teşhisi 
ve tedavisine yönelik halkı 

bilinçlendirme amaçlı 
ücretsiz sağlık taraması 

yapıldı.

bülten
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TÜRKİYE
KLİNİKLERİ DERGİSİ'NE

BOZOK DAMGASI

Benzer dergiler arasında 
önemli bir markaya ve tiraja 
sahip Türkiye Klinikleri 
Dergisi'nin Kalp Damar Cerrahisi 
özel sayısının editörlüğünü 
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Kalp 
Damar Cerrahisi Anabilim Dalı 
öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan 
Ekim yaptı. Editör, editör 
yardımcıları ve bölüm 
editörlerinden oluşan akademik 
kadrosu ile her dalda 
danışmanlık yapan ulusal 
danışma kurulu ve uluslararası 
danışma kurulundan oluşan bir 
bilim ordusu ile akademik 
yönetimini sürdüren “Türkiye 
Klinikleri Dergisi” yayınlarından 
olan Kalp Damar Cerrahisi özel 
sayısında Prof. Dr. Hasan Ekim, 
Yrd. Doç. Dr. Meral Ekim ve Yrd. 
Doç. Dr. Yunus Keser mesleki 
birikim ve deneyimlerini 
okurlarıyla paylaştı.

Tıp bilimi dünyasının öncü 
yayınları arasında ilk sıradaki 
yerini koruyan Türkiye Klinikleri 
Dergisi ülkemizde bulunan tüm 
Tıp Fakülteleri tarafından 
desteklenen, Hekimler Birliği 
Vakfı himayesinde hâlen 
profesyonel bir kadro ile 
yürütülmeye devam etmektedir.

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Kalp 
Damar Cerrahisi öğretim üyesi 
Prof. Dr. Hasan Ekim konuyla 
ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye 
Klinikleri Dergisi'nin çıkardığı 
Kalp Damar Cerrahisi özel 
sayısının editörlüğünün şahsına 
verilmesinden onur duyduğunu 

belirterek ülkemizde belli başlı 
bilimsel dergilere sahip tek 
yayınevinin Türkiye Klinikleri 
Dergisi olduğuna dikkat çekti. 
Prof. Dr. Ekim konuşmasının 
devamında “Özellikle 
travmatoloji alanında yayını az 
olan kalp damar cerrahisi 
travmaları ile ilgili özel sayının 
editörlüğünün bize verilmesi 
bizleri onurlandırdı. İşimizin 
gereği travmatoloji alanında 
özellikle kardiyotorasik ve 
vasküler cerrahi travmatolojisi 
alanında deneyimlerimiz 
oldukça fazla. Ülkemizde 
özellikle açık kalp cerrahisi ile 
travmatik kalp yaralanmalarına 
müdahale eden sayılı 
hekimlerden biri olarak travma 
vakaları her zaman her yerde 
karşılaşılan bir olgu olmadığını 
belirtmek isterim. Özellikle 
büyük merkezlerin bu konuda 

deneyimleri de son derece 
sınırlı. Üniversitemiz Araştırma ve 
Uygulama Hastanesi'nde tam 
teşekküllü kalp akciğer makinesi, 
intraaortik balon pompası gibi 
ekonomik değeri yüksek 
cihazların bulunması bizim 
işimizi kolaylaştırmaktadır. Bu tip 
olgular son derece sınırlı olup 
özellikle Amerikalı vasküler 
cerrahların bile sırf Irak'a 
deneyim kazanmak için gittiğini 
biliyoruz. Orada savaş 
dönemlerinde birçok vakayı 
tedavi ederek deneyim 
kazandılar. Şahsım adına bu tip 
deneyimlerim oldukça fazla. 
Neticede bundan hem ulusal 
hem de uluslararası ölçekte 
yararlanmak isteyen Türkiye 
Klinikleri bize bu sayının 
editörlüğünü verdi. Biz de 
birikim ve deneyimlerimizi, bu 
konuda deneyimleri olan değerli 
arkadaşlarımızın da desteği ile 
bu özel sayıyı çıkardık. 
Üniversitemiz için de önemi 
büyük. Tıp Fakültemiz Kalp 
Damar Cerrahisi'nden Yrd. Doç. 
Dr. Meral Ekim ile Yrd. Doç. Dr. 
Yunus Keser Yılmaz'ın bu sayıda 
yazıları mevcut. İnşallah bundan 
sonraki çalışmalarımızda bu 
şekilde devam edecek. Bizden 
desteklerini esirgemeyen başta 
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer 
Uçar, Tıp Fakültesi Dekanımız 
Prof. Dr. Namık Delibaş ve 
Araştırma ve Uygulama 
Hastanesi Başhekimimiz Prof. 
Dr. Mesut Gürdal olmak üzere 
tüm mesai arkadaşlarımıza 
teşekkürlerimi sunarım.” dedi. 
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Yemek sırasında Tıp Fakültesi 
öğrenci temsilcisi Mustafa Altun'la 
da bir süre sohbet eden 
Rektörümüz ve beraberindeki 
heyet, öğrencilerimizi bizzat 
masalarında ziyaret ederek bire-bir 
ilgilenip sorunlarını dinlediler.

Konuyla ilgili yaptığı 
açıklamada Rektörümüz Prof. Dr. 
Tamer Uçar, “öğrencilerimizle 
geçen dönem de burada ziyaret 
ettiklerini ve Yozgat'a davet 
ettiklerini belirterek bu yıl yine 
öğrencilerimizle beraber yemekte 
buluştuk. Burada da olsalar onlar 
Bozok üniversitesi öğrencileridir. 
Bizler de bu düşünceden 
hareketle onların sorunları bizzat 
dinlemek ve beraber olmak için 
buradayız. Bizlere bu imkânı 
sağlayan başta Hacettepe 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Murat Tuncer olmak üzere emeği 
geçen herkese teşekkür etmek 
isterim” dedi.

Tıp Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. 
Namık Delibaş da Hacettepe 
Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 

eğitimlerini sürdüren 
öğrencilerimizin yanında 
olduklarını belirtiği açıklamasında 
“bizzat ben ve Anestezi ve 
Reanimasyon Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ülkü Aypar 
burada öğrencilerimizle 
beraberiz. Rektörümüz de her 
dönemde en az bir kere onlarla 
beraber olmaya önem veriyor. Bu 
ziyaretler öğrencilerimize 
verdiğimiz değeri göstermektedir. 
Birarada yemek yiyoruz, bizzat 
sorunlarına ve sorularına cevaplar 
arıyoruz” dedi.

Tıp Fakültesi öğrenci temsilcisi 
Mustafa Altun ise “Rektörümüz 
Prof. Dr. Tamer Uçar başta olmak 
üzere burada olan heyete, bizleri 
yalnız bırakmadıkları için 
arkadaşlarım adına teşekkür 
ederim.  Sorunlarımızı ve 
isteklerimizi bizzat dinleyerek 
yapılabilecekler hakkında çözüm 
arayarak yalnız olmadığımızı 
bizlere hissettirdiler. Bizler Bozok 
üniversitesi öğrencileri olmaktan 
mutlu ve gururluyuz” dedi.

Üniversitemiz Tıp Fakültesi öğrencilerini halen eğitim gördüğü Hacettepe Üniversitesi'nde 
ziyaret ederek akşam yemeğinde biraraya gelen Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar'a Tıp 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Namık Delibaş, Tıp Fakültemiz Anestesi ve Reanimasyon Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ülkü Aypar'ın ile Genel Sekreter Doç. Dr. Seyfullah Türkmen'den 
oluşan heyet de eşlik etti.

bülten

REKTÖRÜMÜZ TIP FAKÜLTEMİZ ÖĞRENCİLERİYLE
AKŞAM YEMEĞİNDE BİRARAYA GELDİ  
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CERRAHİ ALET BULUŞU'NA
PATENT VE LİSANS HAKKI
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Genel Cerrahi 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hasan 
Börekçi, Laporaskopik ameliyatlarda kullanılmak 
üzere buluşu yapılan, tasarımı tamamlanarak 
basit prototipi geliştirilen ve Türk Patent Enstitüsü 
tarafından patent ve lisans hakkı alınan 2 adet 
cerrahi aletin üretiminin gerçekleştirilmesi 
amacıyla lisans haklarını Alman üretici firmaya 
devretti. 

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Genel Cerrahi 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hasan 
Börekçi konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu önemli 2 
buluş Alman firma tarafından üretilecek ve dünya 
pazarına sunulacağına dikkat çekerek üretimi 
gerçekleştirildikten sonra laporaskopik ameliyatlarda 
kullanılmaya başlanılacağı bilgisini verdi. Gerek 
genel cerrahi gerekse diğer cerrahi operasyonlarda 
zorlanılan uygulamaların kolaylaştırılması adına bazı 
tasarımlar yaparak cerrahi aletler tasarladığını ifade 
eden Börekçi, cerrahların ameliyatlardaki karşılaştığı 
problemlerin modifiye cerrahi aletlerin ortaya 
konmasına kendisine temel kaynak olduğunu ifade 
etti. Türkiye'de bir cerrahi alet geliştirmenin oldukça 
zor bir uğraş olduğunu, bir aletin patentini ve lisans 
hakkını almanın zaman alıcı bir süreci gerektirdiğini 
belirterek, “cerrahi alet buluşları ile ilgili bazı yerli 
firmalar ile üretim konusunda girişimlerimiz oldu. 
Ardından TÜBİTAK 1512 giriş imci l ik  des tek 
programına da başvuruldu. Ama gerekli desteği 
alamadık. Sadece tıp sektöründe değil tüm 
mesleklerde bu tür  tasar ımlara ve patent 
ens t i tü le r ine  başvuru lup  bu tasa r ımla r ın 
olgunlaştırılmasına ülke olarak çok ihtiyacımız var” 
dedi. Söz konusu cerrahi aletler ile ilgili 15 tasarımının 
olduğunu bunlardan 6 tanesine ise Türk Patent 
Enstitüsü'nden belge aldığını belirtti.

ÜNİVERSİTE
HASTANEMİZDE
MEME- ENDOKRİN
POLİKLİNİĞİ
HİZMETE AÇILDI

Üniversitemiz Araştırma ve 
Uygulama Hastanesi bölgenin güçlü ve 
hizmet kalitesi yüksek hastanesi olma 
yolunda önemli çalışmalarına bir 
yenisini daha ekledi. Üniversite 
hastanemizde eksikliği hissedilen 
Meme Endokrin Polikliniği hizmete 
açılarak hasta kabulüne başladı.

Pazartesi Salı ve Çarşamba günü 
olmak üzere haftanın ilk üç günü 
hizmet verilecek poliklinikte meme 
hastalıkları troid (guatr) postdroid ve 
sürrenal (böbrek üstü bezleri) 
hastalıklarının tanı ve tedavileri 
yapılacak.

Konuya ilişkin açıklama yapan 
Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama 
Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kasım Çağlayan, 
Meme Endokrin Polikliniği'nde meme 
ile ilgili tanı ve teşhisi konulan her türlü 
hastalıkların cerrahi müdahaleleri 
yapıldığı bilgisini vererek, artık bu tip 
şikâyetleri olan hastalarımızın üniversite 
hastanemizde tedavi edilebileceğinin 
altını çizdi.

Bu tür şikâyetleri olan hastaların 
başka illerde şifa aramasına gerek 
kalmadığını vurgulayan Doç. Dr. Kasım 
Çağlayan, “meme-endokrin 
polikliniğimize başvuran hastalarımız 
bekletilmeden en hızlı şekilde 
muayene ve tetkikleri yapılmakta, kist 
ve kanser tanısı konmuş hastalarımızın 
ise her türlü ameliyatları ve ameliyat 
sonrası takipleri alanında uzman 
öğretim üyeleri tarafından titizlikle 
yapılmaktadır” dedi.
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