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B.Ü’DEN BEKİR BOZDAĞ’A 
“İLAHİYAT FAHRİ DOKTORU” UNVANI
Üniversitemizin 2012-2013 Akademik Yılı açılış programında Başbakan 

Yardımcısı Bekir Bozdağ’a “Fahri Doktora” beratı verildi. Üniversite senatosu-
nun kararıyla "Fahri Doktora" unvanı verilen Bozdağ'a, Rektör Prof. Dr. Tamer Uçar 
cübbesini giydirdi ve beratını takdim etti.

Vali Yazıcı; 
“Üniversitemizin Yanındayız.” 

Vali Yazıcı, Bozok Üniversitesi’nin Yozgat 
ilinin kalkınması, gelişmesi ve özellikle 

tanıtımında son derece etkin görev alan ve 
alacak olan bir devlet kurumu ve bilim yuvası 
olduğunu belirtti.

Kene İle Bulaşan Hastalıkların Tanısı artık 
Ünı̇versı̇temı̇z Hastanesinde yapılacak. 

Prof. Dr. Neziha Yılmaz, “Yozgat halkı için 
bir sorun olan keneyle temastan sonraki 
hastalık tanısı için kurulan merkez Yozgatlılar 
için bir kazanç olacak” dedi.

HASTANEMİZDE 
KARDİYOLOJI ÜNİTESİ 
YAKINDA HİZMETE GİRİYOR

Yozgat halkına kaliteli sağlık hizme-
ti vermeyi misyon edinen hastane-

mizde Kardiyoloji Ünitesi de kısa bir 
süre sonra hizmet verecek. 

Bozok Üniversitesi Sağlık Yükse-
kokulu tarafından hazırlanan “A 

5-unit Observational Study in North-
Eastern Anatolia” adlı makale, 20 mil-
yon makaleyi içine alan bir arama mo-
toru olan BioMedlib Journal tarafından 
kendi konu alanında en iyi 20 makale 
içinde yer aldı.

Üniversitemizin 
2012-2013 Aka-

demik Yılı Açılışı dü-
zenlenen törenle ya-
pıldı. Törenin açılış 
konuşmasını yapan 
Rektörümüz Prof. Dr. 
Tamer Uçar, 2006 yı-
lında kurulan Bozok 
Üniversitesinin 6. 
Yaşını kutladığını be-
lirterek, Bozok Üni-
versitesinin kurulu-
şundan bugüne sosyal 
ve fiziki anlamda bü-

yük gelişmeler gös-
terdiğini buna paralel 
olarak öğrenci ,aka-
demik ve idari perso-
nel sayının her geçen 
gün arttığını söyledi. 
Törende Kırıkkale 
Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. 
Adnan Karaismailoğ-
lu tarafından Anado-
lu Şiiri ve Kültürel 
Değerlerimiz başlığı 
ile akademik dönem 
ilk dersi verildi.

YOZGAT’TA

BİR İLK

KAMPÜSTE ALT 
YAPI SEFERBERLİĞİ
Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ 

Kampüsü genelinde gerçekleştirilen 
yerinde yenileme ve iyileştirme çalışma-
ları kapsamında elektrik, telefon ve data 
kabloları yer altına alınıyor. 

ÜNİVERSİTEMİZDE 2012-2013 
AKADEMİK YILI AÇILIŞ VE 
FAHRİ DOKTORA ÜNVAN 
TÖRENİ YAPILDI

B.Ü’DEN BİR BAŞARI DAHA

BOZOK 
ÜNİVERSİTESİ 
İTALYA’DA 

YOZGAT TARIMININ KALİFİYE 
ELEMAN İHTİYACI ÜNİVERSİTEDEN 
KARŞILANACAK

Türkiye’ye ve Yozgat’a hizmet etmek bizim için şeref borcudur.2’de
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Fahri Doktora Ünvanı’nın takdi-
minin ardından söz alan Başba-

kan Yardımcısı Bekir Bozdağ Bozok 
Üniversitesinin Akademik Yıl Açılışı 
hem öğretim üyelerimiz hem öğrenci-
lerimiz hem de velilerimiz açısından 
hedeflerin gerçekleştirildiği ve başa-
rıların ziyadesiyle elde edildiği bir yıl 
olur dedi. Konuşmasının devamında 
Başbakan Yardımcısı Bozdağ; “şah-
sıma fahri doktora unvanı tevdi eden 
Bozok Üniversitesinin kıymetli sena-
tosuna ve onun kıymetli üyelerine de 
şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunu-
yorum.” dedi.

Üniversitemizin her alandaki ihtiyaç-
larını takip etmek için ellerinden ge-
len çabayı ve gayreti gösterdiklerinin 
altını çizen Bakan Bozdağ; Türkiye’ye 
ve Yozgat’a hizmet etmek bizim için 
şeref borcudur.” dedi. 

Bozok Üniversitesi cazibe merkezi 

olan üniversitelerimizden biri ol-
muştur.
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 
konuşmasının devamında şunları be-
lirtti; Bozok Üniversitesi uluslara-
rası öğrencileri de bünyesine alan 
Türkiye’nin gelişmesine paralel bir şe-
kilde büyüyen ve cazibe merkezi olan 
üniversitelerimizden biri olmuştur. 
Çok net söylüyorum önümüzdeki yıl-
lar içerisinde Türkiye’nin üniversitele-
ri dünyanın üniversiteleri arasında en 
üst düzeyde tercihler alan üniversiteler 
olacaktır.”
Bakan  Bozdağ’dan Yozgat halkına  
müjde.
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ Tıp 
Fakültesi Hastanesi ve Morfoloji Bina-
sının yapılmasıyla ilgili çalışmaların 
sürdürüldüğünü belirterek; “İnşallah 
2013 yılı bütçesi içerisinde Morfoloji 
Binası ve Araştırma ve Uygulama Has-
tanesini de yeni dönemde hayata geçir-
me imkanı bulacağız.” dedi.
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Üniversitemizin 2012-2013 Aka-
demik Yılı Açılışı düzenlenen tö-

renle yapıldı. Fen Edebiyat Fakültesi 
Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen 
Akademik Yılı Açılış Törenine Başba-
kan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yozgat 
Valisi Abdulkadir Yazıcı, Yozgat Mil-
letvekilleri Av. Yusuf Başer veDr. Er-
tuğrul Soysal, Belediye Başkanı Yusuf 
Başer, Cumhuriyet Başsavcısı Metin 
Durgun, Rektörümüz Prof. Dr. Tamer 
Uçar, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ekrem Yıldız, İlçe Kayma-
kam ve Belediye Başkanları, çeşitli 
kurum ve kuruluş yöneticileri, işadam-
ları, Üniversitemiz akademik ve idari 
personeli ile öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Mar-
şımızın okunması ile başlayan törende, 
Üniversitemizi tanıtan slayt gösterimi 
yapıldı. Törenin açılış konuşmasını ya-
pan Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, 
2006 yılında kurulan Bozok Üniversi-
tesinin 6. Yaşını kutladığını belirterek, 
Bozok Üniversitesinin kuruluşundan 
bugüne sosyal ve fiziki anlamda büyük 
gelişmeler gösterdiğini buna paralel 
olarak öğrenci ,akademik ve idari per-
sonel sayının her geçen gün arttığını 
söyledi. 

Prof. Dr. Uçar, Üniversitemizde eğitim 
gören öğrencileri, hızla değişen günü-
müz bilgi toplumunda eğitim-öğretim 

donanımı ile gelişmeye açık, özgüve-
ni yüksek bireyler olarak yetiştirmeyi 
amaçladıklarını; bu amaç doğrultusun-
da öğrenci merkezli bir eğitim ortamı 
hazırlamaya çalıştıklarını kaydetti. Bo-
zok Üniversitesinin ilimizdeki kamu 
kurum ve kuruluşları ile sivil toplum 
örgütleriyle iyi ilişkiler kurarak gelişi-
mini sürdüreceğini ifade eden Prof. Dr. 
Uçar, 2012-2013 Akademik Yılı Açılı-
şının Üniversitemiz camiasına hayırlı 
ve uğurlu olmasını diledi.

Üniversite Yozgat için önemli bir 
katma değer
Yozgat Valisi Abdulkadir Yazıcı da 
yaptığı konuşmasında Bozok Üniversi-

tesinin Yozgat için çok büyük bir an-
lam ifade ettiğini ve önemli bir katma 
değer oluşturduğunu belirterek, geçmiş 
yıllarda olduğu gibi, önümüzdeki yıl-
larda da Üniversitemizin ilimize layık 
bir Üniversite hüviyetinde hizmet ede-
ceğine inanıyorum dedi. 
Yozgat’ta eğitim ve öğretimlerini sür-
dürecek olan öğrencilere seslenen Vali 
Yazıcı; ülkemizin farklı iklimlerinden 
ve yerlerinden gelen öğrencilerimiz-
geldikleri yörelerin kültürel özellikleri-
ni ve meziyetlerini Yozgatlılarla tanış-
tırsınlar ve Yozgat’ımızın da kültürel 
özelliklerini ve meziyetlerini alarak 
yeni bir kültür sentezi oluştursunlar 
dedi.

2012-2013 AKADEMiK YILI AÇILIŞI HAYIRLI VE UĞURLU OLSUN

Yozgat’a Hizmet Etmek Bizim İçin Şeref Borcudur
Üniversitemizin 2012-2013 Akademik Yılı açılış programında Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’a “Fahri Doktora” beratı verildi. Üniversite senatosunun kararıyla 
“Fahri Doktora” unvanı verilen Bozdağ’a, Rektör Prof. Dr. Tamer Uçar cübbesini giydirdi ve beratını takdim etti.
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VALİ YAZICI; “BOZOK ÜNİVERSİTESİ YOZGAT’IN 
KALKINMASINDA ETKİN BİR ROL OYNUYOR.” 
Yozgat Valisi Abdulkadir Yazıcı Üniversitemiz Erdoğan Akdağ Kampüsünde incelemelerde bulundu. Rektörümüz Prof. Dr. 
Tamer Uçar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Yumak ve Prof. Dr. Feyzullah Temurtaş, Genel Sekreter Vekili Levent 
Şimşek, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bedir de incelemelere eşlik etti.

Vali Abdulkadir Yazıcı Üniversite-
mizin gelişimi ve kampüste de-

vam eden çalışmalara ilişkin son durum 
hakkında Rektörümüz Prof. Dr. Tamer 
Uçar’dan bilgiler aldı. İnceleme sonra-
sında bir açıklama yapan Vali Yazıcı, 
Bozok Üniversitesi’nin Yozgat ilinin 
kalkınması, gelişmesi ve özellikle tanı-
tımında son derece etkin görev alan ve 
alacak olan bir devlet kurumu ve bilim 
yuvası olduğunu belirtti. Abdulkadir 

Yazıcı sözlerini şöyle sürdürdü; 
“Bozok Üniversitesi gelişme 
aşamasında olmasına rağmen 
çok güzel hamleler gerçekleşti-
riyor. Yeni kurulan ve hızla geli-
şen üniversitemizdeki muhtemel 
sıkıntıları yerinde görmek, kısa 

ve uzun vadede çözüm yolları bulmak 
için Rektörümüzle birlikte kampüsü-
müzde incelemelerde bulunuyoruz. 
İlahiyat Fakültesi ve Hayırsever İşada-
mı Erdoğan Akdağ tarafından yaptırı-
lan üniversite camisinin bir takım fiili 
fiziki sorunları vardı. Bunlara bir göz 
atalım düşüncesi ile bugün buradayız.” 

Vali Yazıcı; “Her Zaman Üniversite-

mizin Yanındayız.” 
Vali Yazıcı, Bozok Üniversitesinin 
Akademik ve idari kadrosu ile son de-
rece müteyakkız ve çalışkan bir ekibi 
bulunduğunu belirttiği açıklamasında; 
“Tabi Üniversitenin problemi ilimizin 
problemidir. Aynı zamanda Valiliği-
mizin de problemidir. Süreç içerisinde 
alt yapısını tamamlaması için üniver-
sitemize destek olacağız. Birbirimize 
yardımcı olacağız. Bu vesileyle bir dizi 
incelemelerde bulunduk. Bunun için 
buradayız.” dedi. 

Rektör Uçar: “Şehirle Bütünleşen 
Bir Üniversiteyiz.”
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar in-

celeme sonrasında yaptığı konuşmada 
şunlar söyledi;”Üniversiteler bilim yu-
valarıdır. Yükseköğretimin yanı sıra 
evrensel bilim de yapılmaktadır. Ancak 
üniversitelerin içinde bulunduğu şehir-
le bütünleşmesi ve topluma hizmetleri 
son derece önemlidir. Biz de bu bilinç-
le hareket ediyoruz. Bulunduğu şehirle 
kopuk bir üniversite değil; şehirle bü-
tünleşen, diğer kamu kurum kuruluşla-
rıyla koordineli bir şekilde çalışan bir 
üniversiteyiz. Sayın Valimiz göreve 
başladığı ilk günden itibaren üniversite-
mize son derece büyük önem vermekte 
ve bizimle yakın işbirliği içerisinde bu-
lunmaktalar. Kendilerine desteklerin-
den dolayı teşekkür ediyoruz.”

KADIŞEHRİ BAHÇE TARIMI PROGRAMI 
EĞİTİM ÖĞRETİME BAŞLADI

Üniversitemiz Akdağmadeni 
Meslek Yüksek Okulu’na bağ-

lı Kadışehri Bahçe Tarımı Programı 
düzenlenen sade bir törenle hizme-
te açıldı.Açılış sonrası Rektörümüz 
Prof. Dr. Tamer Uçar ile Kadışehri 
Kaymakamı Lütfullah Ün ve Bele-
diye Başkanı Davut Karadavut ara-
sında Akdağmadeni Meslek Yük-
sekokuluna bağlı Kadışehri Bahçe 
Tarımı Programı’nın sürdürülebilir-
liği ve işbirliği protokolü imzalan-
dı. 

Yozgat Tarımının Kalifiye Eleman 
İhtiyacı Üniversiteden Karşılana-
cak. 

Konuyla ilgili 
açıklama ya-
pan  Rektörü-
müz Prof. Dr. 
Tamer  Uçar 
Akdağmadeni 
Meslek Yükse-
kokuluna bağlı 
Bahçe Tarımı 
Programını Ka-
dışehri ilçesinde 
açarak 2012-
2013 eğitim öğ-

retim yılında öğrenci aldıklarını 
belirtti. Kadışehri “Deveci Havzası 
Meyvecilik Entegrasyon Projesi” 
kapsamında eğitim görecek öğren-
cilerin tamamına yakınının burslu-
olduğunu ve eğitimlerinin sonunda 
iş garantisi verildiğine dikkat çeken 
Rektör Prof. Dr. Tamer Uçar, kalifi-
ye eleman ihtiyacının Üniversitemiz 
Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu 
Bahçe Tarımı Programındaki öğren-
cilerimizle karşılanacağını belirtti. 

Prof. Dr. Uçar şöyle devam etti; 
“Kadışehri’nde ilk örneğini gör-
düğümüz bu projenin bizi çok he-

yecanlandırdığını söyleyebilirim. 
Çünkü Türkiye’de tarımsal üretimin 
ve toplumsal dönüşümün tetikleyi-
cisi olabilecek bir potansiyele sahip. 
Biz bu projeye destek verdik ve ver-
meye devam ediyoruz. Bu projeye 
destek için Bozok Üniversitesi ola-
rak Akdağmadeni Meslek Yükseko-
kulumuzda bahçe tarımı programını 
açtık. Bu yıl ilk öğrencilerimizi al-
dık. Bu projede emeği geçen herke-
se çok teşekkür ediyoruz.” 

İlçe Kaymakamı Lütfullah Ün; Üni-
versitemiz ilçemizde Bahçe Tarımı 
Bölümü açtı. Bu projemizin akade-
mik ayağını oluşturan bir başlangıç 
oldu. İnşallah ilerleyen yıllarda ge-
rek projelerimiz ve gerekse Üniver-
sitemizin katkılarının devam edece-
ğine inancımız tamdır.”dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. Uçar ve bera-
berindeki heyet, ilçe yöneticileri ile 
birlikte Türkiye’nin en büyük mey-
ve ve sebze bahçesi olan “Deveci 
Havzası Meyvecilik Entegrasyon 
Projesinin” uygulama alanını geze-
rek bilgi aldı.

Üniversitemiz Akdağmadeni Meslek Yüksek Okulu’na bağlı Kadışehri Bahçe Tarımı Programı düzenlenen sade bir 
törenle hizmete açıldı

İKİ BAYRAMI BİR ARADA 
KUTLAMANIN SEVİNCİNİ 
YAŞIYORUZ 
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, 
Üniversitemiz merkezi yemekhane ve 
kafeterya binasında akademik ve idari 
personelle bayramlaştı. 

Törene Rektör Yardımcıları Prof. Dr. 
Hasan Yumak ve Prof. Dr. Feyzul-

lah Temurtaş, Genel Sekreter Vekili Le-
vent Şimşek ile birlikte akademik ve ida-
ri personel katıldı. Bayramlaşma sonrası 
bir açıklama yapan Rektörümüz Prof. Dr. 
Tamer Uçar; ‘’Üniversite personelimizle 
hem Kurban Bayramımızı hem Cumhuri-
yet Bayramımızı kutluyoruz. Bayramlar 
hepimizin sevinç günleridir hem milli hem 
de dini bayramımızı bir arada kutlamanın 
sevincini yaşıyoruz. Bayramın huzur ve 
esenlik getirmesini diliyorum. Hepimizin 
bayramı kutlu olsun.’’dedi.
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Bozok Üniversitesi Araştırma ve 
Uygulama Hastanesi Başheki-

mi Prof. Dr. Mesut Gürdal  Üniversi-

te Hastanesinde poliklinik, servis ve 
ameliyathane olmak üzere modern 
bilimin ışığında hizmet verildiğini 
belirterek Yozgat şehrinin önemli bir 
ihtiyacını karşıladıklarının altını çiz-
di.Yozgat halkının sağlık problem-
leri nedeniyle başta Ankara olmak 
üzere çevre illere gitmek zorunda 
kalmalarının büyük bir sorun teşkil 
ettiğine değinen Başhekim Gürdal; 
"Bizim Tıp Fakültesi Hastanesi ola-
rak bu durumu düzeltmek öncelikli 
görevimizdir." dedi. 

Temel hedeflerinin  Sağlık hizmetleri 
konusunda kendi şehrine yeten has-
tane olmak olduğuna dikkat çeken 
Başhekim Prof. Dr. Gürdal; "Tüm 
amacımız koşar adımlarla istikrar-
lı bir şekilde ilerlemek ve ilimizin  

kalkınmasına katkıda bulunmaktır." 
açıklamasında bulundu.

Üniversite Hastanemizde Bu Yıl 2 
Bin 394 Kişi Yeniden Hayata Tu-
tundu
Ocak 2012 tarihinden günümüze 
kadar 76 bin 454 hastanın ayakta, 2 
bin 330 hastanın ise serviste yatarak 
tedavi edildiğini belirten Başhekim 
Prof. Dr. Gürdal, bu yıl içinde 2 bin 
394 hastanın da  ameliyatın başarı ile 
gerçekleştirildiğinin altını çizdi.Has-
tanemiz bünyesinde şu an itibariyle 
21 Anabilim Dalı olduğuna değinen 
Başhekim “13 profesör, 37 yardım-
cı doçent, 2 öğretim görevlisi ve 12 
araştırma görevlisi ile hastanemiz   

hizmetine aynı ciddiyetle devam 
ediyor.” dedi.
Kardiyoloji Bölümü ve Yoğun Ba-
kım Ünitesi Çok Yakında Hizmete  
Açılıyor.

Başhekim Gürdal Yozgat’ın en bü-
yük eksiklerinden biri olan Kardi-
yoloji Ünitesinin ve bununla paralel 

çalışacak olan Anjiyo ve Kardiyoloji 
Yoğun Bakım Ünitesinin açılmasın-
da nihayet son aşamaya gelindiğini 
belirtti. Prof. Dr. Gürdal "Kardiyo-
loji bölümünün hizmete girmesiyle 
birlikte hastanemiz bünyesinde Açık 
Kalp ve BY-PASS ameliyatları ba-
şarıyla yapılacaktır." dedi. Prof. Dr. 
Gürdal konuşmasını şöyle sürdürdü 
"Yoğun bakım ünitemiz şu haliy-
le 2. basamak hizmeti vermektedir. 
Gerekli çalışmalar yapılmış 3. ba-
samak sertifikası için İl Sağlık Mü-
dürlüğüne başvuruda bulunulmuştur. 
Yoğun bakım ünitesinde yatak sayısı 
şimdilik 5 olup Kardiyoloji ve Kalp 
Damar Cerrahisi yoğun bakım ünite-
lerinin de açılması ile birlikte yatak 
sayısı 12'ye ulaşacaktır.” 

Yeni Üniversite Hastanesi Zaruri 
Hale Gelmiştir.  
Yatan hasta sayımızda ciddi artış ol-
duğuna değinen  Başhekim Prof. Dr. 
Gürdal yapımı planlanan ve progra-
ma konan  yeni Üniversite Hastanesi 
kaliteli hizmet açısından zaruri hale 
geldiğini vurguladı. 
Üniversitelerin eğitimin yanında 
başlıca görevinin bulunduğu ilin kal-
kınmasına katkı sağlamak olduğuna 
değinen Başhekim Prof. Dr. Gürdal 
konuşmasına şöyle devam etti; "Hiz-
metin en önemli ve göz önünde olan 
ayağı  Tıp Fakültesine bağlı Eğitim 
ve Araştırma Hastaneleridir. Bizim 
Hastane olarak en büyük şansımız 
Rektörlüğümüzün bunun farkında 

olup Tıp Fakültesine ciddi anlamda 
destek vermesi ve bu desteği hayata 
geçirecek ekibe sahip olmamızdır.”

YOZGAT’IN 
SAĞLIK ÜSSÜ

Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2010 tarihinden itibaren hem konusunda uzmanlaşmış hekim kadrosu hem yardımcı sağlık personeli 
hem de teknik alt yapı olarak çok ciddi mesafeler kat ederek gelişimini hızla sürdürüyor.

• Aile Hekimliği 
• Biyokimya 
• Beyin Cerrahisi
• Dermatoloji
• İç Hastalıkları
• Kardiyoloji

• Enfeksiyon Has. ve Klinik 
  Mikrobiyoloji
• Fizik Td. ve Rehabilitasyon
• Göz Hastalıkları
• Göğüs Hastalıkları 
• Kadın Hastalıkları ve Doğum

• Genel Cerrahi
• Kulak Burun Boğaz
• Kalp Damar Cerrahisi
• Nöroloji 
• Patoloji
• Psikiyatri

• Radyoloji
• Nükleer Tıp
• Ortopedi ve Travmatoloji
• Üroloji

ÜNİVERSİTEMİZ HASTANESİNDE FAAL OLAN ANABİLİM DALLARI 
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Üniversitemiz Bilimsel 
Araştırma Projeleri Ko-

ordinasyon birimi tarafından 
‘Yönlendirilmiş Proje’ olarak 
desteklenen ve TÜBİTAK Bi-
rimine sunulan projenin Yoz-
gat ve bölgesi için bir ilk oldu-
ğunu belirten Prof. Dr. Neziha 
Yılmaz, “Yozgat halkı için bir 
sorun olan keneyle temastan 
sonraki hastalık tanısı için ku-

rulan merkez, Yozgatlılar için 
bir kazanç olacak” dedi.

Kene  Tanısı İçin Ankara’ya 
Gitmeye Gerek Kalmayacak

Proje kapsamında Üniversi-
temiz Tıp Fakültesi Araştır-
ma ve Uygulama Hastanesi 
Mikrobiyoloji Laboratuarında 
kurulan araştırma merkezinde 

Yozgat’ın en önemli problem-
lerinden birisi olan kene ve 
kene kaynaklı enfeksiyonlara 
yönelik araştırmalar ve tanı ar-
tık kolaylıkla yapılabilecek. 

Konuya ilişkin açıklamalarda 
bulunan Bozok Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Hastanesi En-
feksiyon Hastalıkları ve Kli-
nik Mikrobiyoloji Ana Bilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. Neziha 
Yılmaz; “Yozgat’ın en önemli 
sorunlarından biri olan kene 
ve kene kaynaklı enfeksiyon 
hastalıklarına yönelik çalış-
maların tanısı bundan önceki 
süreçte Ankara’da yapılıyordu, 
artık bu tür hastalıkların tanısı 
için Ankara’ya gitmeye ge-
rek kalmayacak. Hastanemiz 
bünyesinde kurulan araştırma 
merkezinde kene ile bulaşan 
hastalıkların tanısı rahatlıkla 
yapılabilecek.” dedi.

BİR İLK  KENE İLE BULAŞAN HASTALIKLARIN TANISI ARTIK
            ÜNİVERSİTEMİZ HASTANESİNDE YAPILACAK B. Ü İTALYA’DA 

Prof. Dr. İzzet Can Milano’da Yapılan Avrupa Katarakt Refraktif 
Cerrahisi Toplantısında Konferans Verdi

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Has-
talıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İzzet 

Can, İtalya’nın Milano kentinde Avrupa Katarakt ve 
Refraktif Cerrahlar Derneği'nin 30. Kongresine katıla-
rak bir konferans verdi. Dünyanın çeşitli ülkelerinden 
5 bini aşkın göz doktorunun ve tıpta göz hastalarına 
yönelik çalışan ilaç firmalarının hazır bulunduğu kong-
rede Prof. Dr. İzzet Can, “Torik Göz İçi Lens Uygula-
malarında Modern Metotlar” başlıklı bir sunum yaptı.

Göz Hastalıkları içerisinde ana ilgi alanının “spesifi-
kasyonum” katarakt olduğunu ve konuyla ilgili yıllar-
dır akademik çalışmalar sürdürdüğünü belirten Prof. 
Dr. İzzet Can; “Küçük kesili katarakt cerrahisi”, “kü-
çük kesi göz içi lensleri”, “çok odaklı lensler”, “as-
ferik lensler “ konularındaki bilgi ve birikimlerimi 
Milano’da XXX. Avrupa Katarakt ve Refraktif Cerra-
hi toplantısında bir sunum ile paylaştım. Dünyadaki 
sayılı refraktif cerrahi otörlerinden biri olan Dr. John 
Marshallın modaratör olarak yönettiği toplantıda “To-
rik Göz İçi Lens Uygulamalarında Modern Metotlar” 
konulu konferansımda bilgilerimi katılımcılarla pay-
laştım. Bu tür konferanslarla hem Yozgat’ı hem de 
üniversitemizi uluslararası platformda tanıtma imkanı 
bulduk." şeklinde konuştu.

Üniversitemiz Tıp Fa-
kültesi Dekanı Prof. 

Dr. Namık Delibaş’ın 
yürüttüğü Araştırma ve 
Uygulama Hastanesi 
Başhekimliği’ne Prof. Dr. 
Mesut Gürdal’ın atanma-
sı münasebetiyle yapılan 
törenin ardından Rektö-
rümüz Prof. Dr. Tamer 
Uçar, Tıp Fakültesi has-
tanesinde görevli öğretim 
üyeleri ile değerlendirme 
toplantısı yaptı.

Makam ve Kişiler Daim 
Değildir Kalıcı Olan 
Üniversitemizdir.
Prof. Dr. Tamer Uçar, 
toplantıya ilişkin yaptı-
ğı açıklamasında şunları 

söyledi; Hastanemizle il-
gili son gelişmeleri göz-
den geçirmek ve yapılma-
sı planlanan değişiklikler 
hakkında sizleri bilgilen-
dirmek amacıyla bir araya 
geldik. Hastanemiz geli-
şimini hızla sürdürüyor. 
Hastanemizin geleceğine 
ilişkin üzerinde çalıştı-
ğımız güzel projelerimiz 
olup, bu projeleri en kısa 
zamanda hayata geçirece-
ğiz.” Üniversitemiz Has-
tanesinde Başhekimlik 
görevini yürüten Prof. Dr. 
Namık Delibaşın görevini 
Prof. Dr. Mesut Gürdal’a 
devrettiğini ifade eden 
Rektörümüz Prof. Dr. 
Tamer Uçar; “Hepimiz 

gelip geçiciyiz, makam 
ve kişiler daim değildir 
kalıcı olan bu üniversite 
ve buradaki kurumlardır. 
Bizim gönlümüzden ge-
çen bütün fakültelerimiz 
akademik ve idari bilim-
ler veya hastanemizin hiz-
met birimlerinin etkin bir 
şekilde faaliyetlerini sür-
dürmesidir. Bu duygu ve 
düşüncelerle bir süredir 
Hastanemiz Başhekimlik 
görevini yürüten Prof. Dr. 
Namık Delibaş’a yaptığı 
hizmetlerden dolayı te-
şekkür ediyorum” dedi. 

Üniversitemiz Hastanesinde Nöbet Değişimi
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, Hastane Başhekimliği görevine atanan Prof. Dr. Mesut Gürdal’a 
hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Kardiyoloji ünitesinin hizmete 
girmesiyle Yozgat’tan hasta 

sevkiyatı en aza inmiş olacaktır.

Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, 
Üniversite hastanesinde 
yapım çalışmaları olanca 
hızıyla devam eden 
Kardiyoloji Ünite-
sinde incelemelerde 
bulunarak Araştır-
ma ve Uygulama 
Hastanesi Baş-
hekimi ve Tıp 
Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Namık 
Delibaş ve Kardi-
yoloji Anabilim Dalı Başka-
nı Prof. Dr. Ali Rıza Erbay’dan bil-
giler aldı.

Rektörümüz Uçar Yozgat Halkı-
na Müjde Verdi 
İnceleme sonrası bir açıklama yapan 
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, 
Bozok Üniversitesi Araştırma ve 
Uygulama Hastanesi'nin gelişimini 
hızla sürdürdüğünü belirterek şun-

ları söyledi; ‘’Hastanemizde belirli 
zaman dilimlerinde yeni bölümler 
ve üniteleri hizmete açıyoruz. Şu 
an itibari ile hastanemizde polikli-
nik sayısı 26’ya, görev yapan öğre-
tim üyesi sayısı da 56’ya yükseldi. 

Hastane bünyesinde kısa bir 
süre sonra ise Kar-

diyoloji Ünitesini 
hizmete açaca-
ğız. Açacağımız 
Ünitede; yoğun 

bakım, uyku oda-
ları, kardiyovaskü-

ler cerrahi ameliyat-
hanesi, koral anjiyografi 

gibi işlemler yapılacak. 
Kardiyoloji ünitemizin tam teşek-
küllü olarak hizmete girmesiyle 
Yozgat’tan çevre illere hasta sevki-
yatı en aza inmiş olacak. Halkımız 
kendi memleketinde bu hizmeti al-
mış olacak. Hastanemiz böylelikle, 
ilimizin önemli bir ihtiyacına daha 
hizmet vermiş olacak. Kardiyoloji 
Ünitemiz, Hastanemiz ve Yozgat 
halkına hayırlı uğurlu olsun.”

Üniversite Hastanemizde Kardiyoloji 
Ünitesi Yakında Hizmete Girecek

Modern tıbbın bütün imkanları kullanılarak son model teknolojik tıbbi malzemeler 
ile donatılan ve branşında uzman öğretim üyeleri ile Yozgat halkına kaliteli sağlık 
hizmeti vermeyi misyon edinen hastanemizde Kardiyoloji Ünitesi de kısa bir süre sonra 
hizmet verecek. 



HABERLER
BOZOK ÜNİVERSİTESİ’NDEN

GÜNDEM6   Aralık 2012

Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü genelinde gerçekleştirilen yerinde yenileme ve iyileştirme çalışmaları kapsamında elektrik,telefon ve data kabloları yer 
altına alınıyor. 

Bozok Üniversitesinin  Erdoğan Akdağ Kampüsü 
sınırları içerisinde estetik görüntü ve can güven-

liği amacıyla  gerçekleştirilen çalışmalar doğrultu-
sunda, kampus genelinde yer alan elektrik, telefon ve 
data kablolarının yer altına alma işlemler hızla de-
vam ediyor. Kampüste başlatılan alt yapı seferberliği 
çerçevesinde yeni giriş kapısından İlahiyat Fakültesi 
sonuna kadar olan 500 metrelik alanda   gerçekleşti-
rilen çalışmaların tamamlanmasıyla kampüsümüzde 
yüzde 90 oranında elektrik, telefon ve data kabloları 
yer altına alınmış olacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Rektörümüz Prof. Dr. 
Tamer Uçar yapılan bu alt yapı çalışmalarının tamam-
lanması  ile üniversite kampusumuzun daha modern 
ve estetik bir görünüm kazanacağını belirtti. Elektrik, 
telefon ve data kablolarının yer altına alınmasının can 
güvenliği açısında da önemli olduğuna değinen  Prof 
.Dr. Tamer Uçar; bu çalışma ile olası arızaların önüne 
geçilerek daha kolay ve  güvenli müdahale etme ola-
nağı da sağlanmış olacaktır dedi.

KAMPÜSTE ALT YAPI SEFERBERLİĞİ

YENİ HASTANE VE FAKÜLTE BİNASI YAPILIYOR
Erdoğan Akdağ Kampüs alanına inşa edilecek olan Tıp Fakültesi Morfoloji binası ve tam teşekküllü hastane 
için yetkililerle görüşmeler yapıldı. Proje önümüzdeki yılın bütçe planına dahil edilerek hayata geçirilecek. 

Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Bi-
nası ve Hastanesi’ne ait proje ile ilgili bürok-

ratik girişimlerde sona gelindi. Konuya ilişkin Tıp 
Fakültesi Hastane Dekanı Prof. Dr. Namık Delibaş 
ve Prof. Dr. Mesut Gürdal ile birlikte bir açıklama 
yapan ve projeyi tanıtan Rektörümüz Prof. Dr. Ta-
mer Uçar, Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin ya-
kın gelecekte sadece Yozgat’a veya bölgeye değil 
tüm Türkiye’ye hizmet verecek önemli bir sağlık 
merkezi olacağını belirtti. 

Rektörümüz Prof. Dr.Tamer Uçar; “Hastanemi-
zin Üniversitemizin topluma açılan en önemli ka-
pısı olacaktır.”

Var olan Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi binasının 
ihtiyacı karşılayamadığını bu nedenle daha büyük ve 
tam teşekküllü bir hastane ihtiyacının doğduğunu ve 
bu ihtiyacı gidermeyi amaçladıklarını belirten Prof. 

Dr. Uçar, Tıp Fakültesi Morfoloji binası ve Hastane-
nin hizmete girmesi ile öğrencilerimizin de Yozgat’ta 
eğitimlerine devam edebileceğini sözlerine ekledi. 
Projeye ilişkin ayrıntılı bilgiler veren Rektör Prof. 
Dr. Uçar; “Üniversitemiz Erdoğan Akdağ Kampüs 
alanına inşa edilecek olan Tıp Fakültesi Morfoloji 
binası ve Hastanesi; derslik, laboratuar, idari ofis, 
öğretim elemanlarının odaları ile sosyal alanlardan 
oluşuyor. Sağlıkla ilgili birimlerinin de bu bölgeye 
taşınarak fakültenin güçlendirilmesi ile geniş bir böl-
geye hizmet verecek bir sağlık kampüsüne dönüştü-
rülmesini öngörüyoruz.” dedi. 

Rektörümüz Prof. Dr.Tamer; “ilimizi üniversite 
olarak hem bir sağlık hem de eğitim kenti haline 
dönüştürmeyi planlıyoruz.”

Üniversite Hastanesi’nin hizmete girmesi ile Yozgat 
halkının daha kaliteli sağlık hizmeti alacağı ve çev-
re illere gitme ihtiyacının ortadan kalkacağına vurgu 
yapan Rektörümüz Prof. Dr. Uçar; “Hastanemize ci-
var illerden hasta çekerek, ilimizi üniversite olarak 
hem bir sağlık hem de eğitim kenti haline dönüştür-
meyi planlıyoruz. Bunun kalkınmada geri kalmış 
Yozgat’ın hem ekonomik hem de kültürel anlamda 
ilerlemesinde büyük bir güç olacağına inancımız 
sonsuzdur. Bu konuda bizlere olan desteklerini hiç-
bir zaman esirgemeyen çok değerli Yozgatlı siyaset-
çiler ve bürokratlarımıza da çok teşekkür ediyorum.” 
dedi.

Üniversitemiz Erdoğan Akdağ Kampüs alanında 
hayırsever işadamı Bilal Şahin tarafından yaptırılan 
İlahiyat Fakültesi uygulama cami ibadete açıldı.

Üniversitemiz Erdoğan Akdağ Kampüs 
alanında hayırsever işadamı Bilal Şahin 

tarafından yaptırılan İlahiyat Fakültesi uygu-
lama cami ibadete açıldı. İlahiyat Fakültesi 
Dekanı Ahmet Bedir tarafından kıldırılan 
cuma namazı sonrası açıklamada bulunan 
Prof. Dr. Tamer Uçar; “Hayırsever İşada-
mımız Bilal Şahin beyin yaptırdığı camiler 
halkasına bir yenisi daha eklenmiş oluyor. 
Bilindiği gibi Bilal Şahin’in Yozgat merkez-
de yaptırmış olduğu çok büyük bir cami var. 
İkincisi de kampüsümüzde İlahiyat Fakül-
tesinin yanına yaptırmış olduğu uygulama 
camisidir. Kılınan cuma namazı sonrası hiz-
mete açmış olduk. Üniversite kampüsümüz-
de cami eksikliği uzun süredir hissedilen bir 
ihtiyaçtı. Bu vesile ile bu ihtiyaç bir nebze de 
olsa giderilmiş oldu. Hayırsever işadamımız 
Bilal Şahin’e çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ UYGULAMA 
CAMİİ  İBADETE AÇILDI



Türk Kulak Burun Boğaz ve 
Baş Boyun Cerrahisi Derne-

ği tarafından Antalya’da 10-14 
Ekim 2012 tarihleri arasında dü-
zenlenen 34. Türk Ulusal Kulak 
Burun Boğaz ve Baş Boyun Cer-
rahisi Kongresinde Üniversitemiz 
Tıp Fakültesi Araş-
tırma ve Uygulama 
Hastanesi Kulak Bu-
run Boğaz Ana Bilim 
Dalı Başkanlığı ta-
rafından hazırlanan 
“Deney Hayvanla-
rında Farklı Yoğun-
luklarda Povidon- 
İodin Solüsyonunun 
Ototoksik Etkileri” 
konulu Otoloji - Nö-
toroloji alanındaki 
çalışma en iyi araş-
tırma ödülleri kap-
samında bilimsel 
komite tarafından 
üçüncülük ödülüne 
layık görüldü.

Bozok Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Araştırma ve Uy-
gulama Hastanesi Kulak Burun 
Boğaz Anabilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Levent Saydam  şunla-
rı söyledi; “Elde edilen başarıdan 
dolayı sevinçli ve gururluyum. 

Antalya’da düzenlenen ve ülke-
mizde yapılan en büyük bilimsel 
toplantı olan 34. Türk Ulusal Ku-
lak Burun Boğaz ve Baş Boyun 
Cerrahisi Kongresinde Kulak Bu-
run Boğaz Kliniği olarak yaptığı-
mız deneysel çalışma gerek devlet 

gerekse üniversite hastanelerinin 
çalışmaları arasında en iyi araş-
tırma ödüllerinden bir tanesine 
layık görüldü. Genç bir üniversite 
ve yeni kurulmuş bir hastaneden 
böyle güzel bir çalışmanın çık-

ması ve ödüle layık görülmesinin 
haklı gururu ve mutluluğunu ya-
şıyoruz.” Çalışmalarında kulak 
cerrahisinde kullanılan temizleyi-
ci solüsyonların orta ve iç kulağa 
zararlı olup olmadığını araştırdık-
larını belirten Prof. Dr. Saydam, 

sterilizasyon madde-
lerinin yoğunluğunun 
fazla olanının kulla-
nılmasının iç kulağa 
zarar verdiğini tespit 
ettiklerine vurgu yap-
tı. Üçüncülük ödülü 
alan araştırmalarına 
ilişkin kısa bilgiler 
paylaşan Prof. Dr. 
Saydam şöyle devam 
etti; “Yaptığımız de-
ney insanlar üzerinde 
yapılan ameliyatlar 
öncesinde bu solüs-
yonların ancak belli 
bir yoğunlukta ola-
nının kullanılmasının 
daha emniyetli oldu-
ğu şekilde çok önem-

li bir netice verdi. Bu 
netice bizim olduğu kadar kulak 
cerrahisi hekimlerinin kullanabi-
leceği çok önemli olan bir netice-
dir. İşte bu çalışmamız ile üçün-
cülük ödülüne layık görüldük tüm 
arkadaşlarımı tebrik ediyorum.”
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Bozok Üniversitesi Sağlık Yük-
sekokulu tarafından hazırlanan 

"A 5-unit Observational Study in 
North-Eastern Anatolia" adlı makale, 
20 milyon makaleyi içine alan bir 
arama motoru olan BioMedlib Journal 
tarafındaan kendi konu alanında en iyi 
20 makale içinde yer aldı.

Ülke genelindeki sağlık yüksekokulları 
arasında kaliteli eğitimi ve uluslararası 

alanda başarılı bilimsel yayınları ile 
adından söz ettiren Bozok Üniversitesi 
Sağlık Yüksekokulu bir başarıya daha 
imza attı. Yüksekokul Müdürü Doç. 
Dr. Sevinç Polat'ın, Ayşe Parlak Gürol 
ve Ümran Çevik ile birlikte yaptığı 
ve SCI kapsamında Internatiol Jour-
nal of Nursing Practice adlı dergide 
yayınlanan "Hand Hygiene Compli-
ance of Nurses: A 5-unit Observation-
al Study in North-EasternAnatolia" 

adlı makalesi, 20 makale içinde birinci 
sırada yer aldı.

20 milyon makaleyi içine alan bir 
arama motoru olan BioMedlib Journal 
tarafındaan kendi konu alanında en iyi 
20 makale içinde birinci sırada yer alan 
çalışma, Türkiye'de iki farklı şehirde 
5 yeni doğan yoğun bakım ünitesinde 
gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında 
hemşirelerin el hijyen uyumları 

araştırıldı. Tüm dünyada önemli bir 
sorun olan, hastanede yatış süresinin 
azalması ve tedavi boyutu ile oldukça 
yüklü bir maliyete neden olan, ölüm-
lere yol açan hastane enfeksiyonlarının 
önlenmesinde ulusal ve uluslararası 
önlemlere yer verilen makalede; sağlık 
personelinin özellikle hemşirelerin 
el hijyen uyumlarının artırılması ile 
hastane enfeksiyonlarının yarı yarıya 
azaltılabileceği vurgulandı.

B.Ü’DEN BİR BAŞARI DAHA
Bozok Üniversitesi başarılarını sürdürüyor. Kaliteli eğitimi ve 
uluslararası alanda başarılı bilimsel yayınları ile adından söz 
ettiren Bozok Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu bir başarıya daha 
imza attı.

Mühendislik Fakültesi’nden Bir İlk
Bozok Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki 
Mekatronik Mühendisliği Doktora Programında Eğitime 
Başlandı

Yükseköğretim Kurulu’nun Temmuz 2012 
de Doktora programını onaylaması ile Fen 

Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Mekatronik 
Mühendisliği Anabi-
lim Dalı 2012-2013 
eğitim-öğretim yılı 
için itibaren Doktora 
Programına öğrenci 
kabul etmeye başladı. 

M ü h e n d i s l i k -
Mimarlık Fakül-
tesi, Mekatronik 
Mühendisliği'nde açı-
lan doktora programı 
ile alanında öğretim 
üyesi yetiştiren Fa-
külteler arasına girmiş 
bulunuyor. 37 öğrenci 
ile lisansüstü eğitimin 
devam ettiği bölüm 
mekanik, kontrol, 
elektronik ve bilgi-
sayar bilimlerinin bir 
arada kullanılması ile 
oluşan disiplinlerarası 
bir bilim dalı olarak 
dikkat çekiyor.

Üniversite Hastanemiz Otoloji –Nörotoloji Alanında Yaptığı Deneysel 
Çalışma İle Üçüncülük Ödülünü Aldı
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Çağdaş,Dinamik En Önemlisi 
Sorgulayan ve Düşünen 
Bireyler İçin Varız.

Üniversitemiz Fen Edebiyat 
Fakültesi Konferans Salo-

nunda gerçekleştirilen panele 
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, 
Yozgat Tarım ve Kırsal Kalkınma-
yı Destekleme Kurumu İl Koor-
dinatörü Veli Büke, 
Yozgat Gıda Tarım 
ve Hayvancılık İl 
Müdürü Ziyaettin 
Özdemir, katıldı.

Panelin açılış konuş-
masını yapan Tarım 
ve Doğa Bilimleri 
Fakültesi Deka-
nı Prof. Dr. Şaban 
Güçlü, beslenmenin 
temel gereksinim 
olduğu, güvenli 
gıda temini ve bes-
lenmenin insan sağ-
lığı üzerindeki etki-
lerine vurgu yaptığı 
konuşmasında ül-
kemizdeki yumurta 
üretimi ve modern tavukçuluk 
hakkında bilgiler verdi. Dünyada 
yumurta tüketimi hakkında ista-
tistiki bilgiler de veren Prof. Dr. 
Şaban Güçlü sözlerini şöyle ta-
mamladı; “Uluslararası Yumurta 
Komisyonu’nun (IEC) 1996 Vi-

yana toplantısında, yumurtanın 
besleyici değerine dikkat çekmek 
ve tüketimi yeterli seviyeye getir-
mek için, her yıl Ekim ayının ikin-
ci cuma günü, ‘Dünya Yumurta 
Günü’ olarak kutlanmaya başlan-

mıştır. Panelimizin amacı Dünya-
nın her köşesindeki insanlar tara-
fından zevkle tüketilen ve sağlıklı 
bir beslenme için vazgeçilmez bir 
gıda olan yumurtanın Türk insanı 
tarafından daha çok tüketilmesini 
sağlamaktır.”

Yozgat ekonomisinin 
%70’inin tarıma dayalı

Yozgat ekonomisinin %70’inin 
tarıma dayalı olduğunu belirterek 
konuşmasına başlayan  Rektörü-

müz Prof. Dr. Uçar, tarım 
ve tarıma dayalı sanayi 
ürünlerinin üretim ve pa-
zarlamasının çok önemli 
olduğunu belirtti. B.Ü. 
Ziraat Fakültesinin adının  
Tarım ve Doğa Bilimle-
ri Fakültesine dönüştü-
rüldüğüne dikkat çeken 
Prof. Dr. Tamer Uçar; Ar-
tık  bitkisel üretim ağır-
lıklı yapılandırmayı ve 
bu yapının sürdürülme-
sini amaçlıyoruz.” dedi.
Düzenlenen panel ile bi-
limsel anlamda yumurta 
üretimi, hayvancılıkta ne-
redeyiz, neler yapabiliriz, 
dünya piyasasında hem 

üretim hem de tüketim anlamında 
daha üst sıralarda yer alma konu-
sunda neler yapılabilir; pazarlama 
gücümüzün nasıl artırılabileceği 
konularında panelistlerin ayrıntılı 
bilgiler veren Prof. Dr. Uçar, pane-
le katkı ve katılım sağlayanlara te-
şekkür ederek plaket takdim etti.

  SAĞLIĞINIZ İÇİN HERGÜN 
 BİR YUMURTA 

Üniversitemiz Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi tarafından “Dünya Yumurta Günü” müna-
sebetiyle “Sağlığınız İçin Her gün Bir Yumurta ” konulu panel düzenlendi. 

Kaynaşma ve tanışma amacıyla bir ara-
ya gelen yeni idari personelimiz,  birlik 

ve beraberlik adına bu tip organizasyonla-
rın sıklıkla yapılacağı mesajını verdi. Bozok  
Üniversitesinin birer parçası olduklarından 
dolayı büyük mutluluk duyduklarının altını 
çizen yeni personeller üniversitemizin geliş-
mesi adına üzerlerine düşen görevi layıkıyla 
yerine getirileceğini belirttiler.

Yozgat’ın yöresel lezzetlerini tadarak güzel 
bir gece geçiren çalışanlar birlik beraberlik 
ve kaynaşmanın en güzel örneğini sergiledi. 
Üniversite çalışanlarının sosyalleşmesi adı-
na yaptıkları bu tür etkinlikleri destekliyor 
yeni görevlerinde başarılar diliyoruz.

B.Ü. PERSONELİNDEN 
ÖRNEK BİRLİKTELİK
Bozok Üniversitesi’nde Haziran ayı ata-
masıyla göreve başlayan idari personeli-
miz kaynaşma yemeğinde bir araya gel-
di. 

Bozok Üniversitesi Futbol Takımı'nın 
seçmeleri yapıldı. Erdoğan Akdağ Kampüsü 

Futbol Sahası'nda, Bozok Üniversitesi Spor 
branşları Koordinatörü Ahmet  Dündar Eren 
ve   Bozok  Üniversitesi Futbol Takımı Ant-
renörü  Harun Dişlitaş tarafından gerçekleştirilen 
seçmelere yaklaşık 60 üniversite öğrencisi katıldı. 
Seçmelerde adaylar, 20'şer dakikalık maçlar ya-
parak kendilerini göstermeye çalıştı. Seçmel-
erde başarılı olan adaylar Üniversitemiz futbol 
takımı kadrosuna dahil edildi. Futbol Takımımız 
Türkiye Üniversitelerarası Futbol Turnuvası'na 
katılarak Üniversitemizi temsil edecek. 

ÜNİVERSİTEMİZ 
FUTBOL TAKIMINA 
SEÇMELER YAPILDI 


