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B O Z O K Ü N İ V E R S İ T E S İ

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.

AVUSTURYA ANKARA BÜYÜKELÇİSİ 
ÜNİVERSİTEMİZİ ZİYARET ETTİ

G A Z E T E S İ

İrfan, Kültür ve Sanat Topluluğu’nun daveti 
üzerine Üniversitemize gelen  İlahiyatçı Yazar 
Ömer Döngeloğlu “Asr-ı Saadet'ten 
Mevlana'ya Hoşgörü” konulu konferans verdi.

İLAHİYATÇI-YAZAR ÖMER 
DÖNGELOĞLU ÜNİVERSİTEMİZDE

ÜNİVERSİTEMİZDE
"YOZGAT BLUES" RÜZGÂRI  

Ülkemizde Aralık ayında vizyona 
giren, ulusal ve uluslararası film 
festivallerinde birçok ödül alan “Yozgat 
Blues” filmi Üniversitemiz Erdoğan 
Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde 
gerçekleştirilen iki özel gösterimle 
öğrencilerimizle buluştu. Gösterimin 
ardından film ekibi öğrencilerimizle 
söyleşide bulundu.

Yozgat'ta, İstanbul'dan gelen 
müzisyen ve bir kuaför arasında kimi 
zaman dramatik kimi zamanda komik 
olayların anlatıldığı filme ilgi yoğundu. 
Öğrenciye 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.

HABER

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.

MEHMET ALTAN ÜNİVERSİTEMİZDE
KONFERANS VERDİ  

YOZGAT EĞİTİMDE KALİTEYİ ARTIRMA
PROJESİ'NİN (EKAP) AÇILIŞ TOPLANTISI
ÜNİVERSİTEMİZDE YAPILDI  

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. 

ÜNİVERSİTEMİZ DİPLOMA EKİ ETİKETİ ALMAYA HAK KAZANDI  
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 Komisyonunun 17 Aralık 
2013 tarihinde açıkladığı sonuçlara göre, Bozok Üniversitesi Diploma Eki Etiketi 
almaya hak kazanmıştır

ÜNİVERSİTEMİZ ERASMUS+ BEYANNAMESİ KABUL EDİLDİ
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 üniversitemizde 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.

ÜNİVERSİTEMİZDE PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI AÇILDI

Üniversitemiz bünyesinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (80 kişi), Sağlık (40 kişi), Tarih 
(40 kişi) ve Türk Dili ve Edebiyatı (40 kişi) programlarına toplamda 200 kontenjan 
verilmiştir. 2013 yılında Üniversitelerde açılacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika 
Programına katılacakların yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülecektir.

2000 YILINDAN SONRA KURULAN ÜNİVERSİTELER İÇİNDE 10. SIRADAYIZ 
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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.

Avusturya Ankara Büyükelçisi 
Klaus Wölfer'e, Avusturya 
Büyükelçilği 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 Sekreteri Doç. 
Dr. Seyfullah Türkmen, 
Üniversitemiz Uluslararası Ofis 
Başkanlığı'ndan Doç. Dr. Mustafa 
Böyükata ile Mevlana Değişim 
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 
bilgiler edinen Avusturya'nın 
Ankara Büyükelçisi Klaus Wölfer, 
ekibi hakkında kısa bilgiler verdi. 
Türkiye'deki her ile ve her 
üniversiteye böyle geniş bir ekiple 
gidemediklerinin altını çizen 
Büyükelçi Wölfer, Avusturyanın 
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 bunu temel sebebinin 
ise 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 olacağına inancındayız” 
dedi.

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 bilgiler 
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.

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.

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 olduğuna 

vurgu yaparak, “2012 yılında 15. sırada 

yer almıştık. Bu yıl ise 10. sıraya 

yükseldik. Tüm akademik ve idari 

personelimize teşekkür ederim.” dedi.
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ÜNİVERSİTEMİZDE
"YOZGAT BLUES" RÜZGÂRI  
Ülkemizde Aralık ayında vizyona giren, ulusal ve uluslararası film festivallerinde 
birçok ödül alan “Yozgat Blues” filmi Üniversitemiz Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür 
Merkezi'nde gerçekleştirilen iki özel gösterimle öğrencilerimizle buluştu. 
Gösterimin ardından film ekibi öğrencilerimizle söyleşide bulundu.

Yozgat'ta, İstanbul'dan 
gelen müzisyen ve bir kuaför 
arasında kimi zaman 
dramatik kimi zamanda 
komik olayların anlatıldığı 
filme ilgi yoğundu. 
Öğrenciye 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 içinde 
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 
gösterime geçildi. 
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 Yüksek Okulu 
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 
filminin 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.

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.

MEHMET ALTAN ÜNİVERSİTEMİZDE
KONFERANS VERDİ  

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 

elemanları ve öğrenciler 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" isimli 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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İLAHİYATÇI-YAZAR ÖMER DÖNGELOĞLU
ÜNİVERSİTEMİZDE 
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.

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 
üyeleri 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.

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.

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 
Komisyonunun 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 

ÜNİVERSİTEMİZ ERASMUS+
BEYANNAMESİ KABUL EDİLDİ
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Üniversitemiz Erdoğan Akdağ 
Kongre ve Kültür Merkezi'nde 
gerçekleştirilen ve Yozgat 
eğitiminin temel sorunlarını 
belirleyerek eğitimde başarı ve 
kaliteyi artırmak amacıyla 
hazırlanan “Eğitiminde 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 Anadolu, 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 bilgiler 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 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 yapabiliriniz 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. 

YOZGAT EĞİTİMDE KALİTEYİ ARTIRMA PROJESİ'NİN (EKAP)
AÇILIŞ TOPLANTISI ÜNİVERSİTEMİZDE YAPILDI  
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. 

ÜNİVERSİTEMİZ İSTANBUL’DA
DÜZENLENEN EĞİTİM VE
KARİYER FUARINA KATILDI 

Ülkemizin önde gelen 60 
Üniversitesi'nin katıldığı 17-18 Aralık 
2013 tarihleri arasında İstanbul  
Kongre ve Fuar Merkezi'nde 
Educaturk Yüksek Öğretim Günleri 
kapsamında gerçekleştirilen “Eğitim 
ve Kariyer Fuarına Üniversitemiz de 
katıldı. Üniversitemiz tanıtım 
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.

Üniversitemiz, 02-03 Aralık 
tarihlerinde Şanlıurfa'da Educaturk 
Yüksek Öğretim Günleri etkinlikleri 
kapsamında gerçekleştirilen Eğitim 
Fuarı'na katıldı.

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 ŞANLIURFA
EĞİTİM FUARINA KATILDI
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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 
ulaştırılalım 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 gelirler” 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.

ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİLERİ KÖY OKULUNA KÜTÜPHANE KURDU
Üniversitemiz öğrencileri köy okuluna kütüphane kurdu. Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi, Dil Tarih Topluluğu öğrencileri, Yozgat 
merkeze bağlı Türkmensarılar  Köyü Ortaokulu’na  kütüphane  kazandırdı.

ÜNİVERSİTEMİZDE PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI AÇILMIŞTIR  
Üniversitemiz bünyesinde Din 

Kültürü ve Ahlak Bilgisi (80 kişi), 
Sağlık (40 kişi), Tarih (40 kişi) ve 
Türk Dili ve Edebiyatı (40 kişi) 
programlarına toplamda 200 
kontenjan verilmiştir. 2013 
yılında Üniversitelerde açılacak 
Pedagojik Formasyon Eğitimi 
Sertifika Programına 
katılacakların yerleştirme 
işlemleri ÖSYM tarafından 
yürütülecektir.

Tercih işlemleri 28 Kasım – 6 
Aralık 2013 tarihleri arasında 
olacaktır. 2010 ALES Sonbahar 
Dönemi ile 2011-2012-2013 
yıllarında herhangi bir ALES'e 
katılan ve puanı hesaplanan 
adaylar tercih yapabileceklerdir. 
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 
İnternet aracılığıyla elektronik 
ortamda yapacaklardır. 2010 ALES 
Sonbahar Dönemi ile 2011-2012-
2013 yıllarından herhangi birine ait 
bir ALES puanı olmayan veya 
sınava katıldığı halde ALES puanı 
hesaplanmayan adaylar tercih 
yapamayacaklardır. Tercih ve 

yerleştirme işlemlerinde, başvuran 
adayların ÖSYM Aday İşlemleri 
Sistemi'ndeki bilgileri esas 
alınacaktır.

Adayların yerleştirildikleri 
programlara kaydolmaları için ilgili 
kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer 
mevzuatta belirtilen koşulları 
karşılamaları gerekir. 
Yerleştirildikleri hâlde ilgili 
mevzuatta öngörülen koşulları 
karşılamayanların yerleştirildikleri 
Üniversite tarafından kayıtları 
yapılamaz. Bu nedenle adayların 
tercihlerini tamamlamadan önce 
ilgili kurumlar tarafından 
yayımlanan duyurular ve konu ile 
ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve 
diğer mevzuatı dikkatlice 
incelemeleri gerekmektedir.

Yerleştirmede, adayların 
geçerliliği devam eden tercih 
edilen ve programın puan 
türündeki en yüksek ALES puanı 
(2010 ALES Sonbahar Dönemi ile 
2011-2012-2013 yılları) ve akademik 
not ortalamasından oluşturulan 
“Formasyon Yerleştirme Puanı” 
kullanılacaktır.

Adayların programlara 
yerleştirme işlemlerinde ALES 
puanının % 60'ı, akademik not 
ortalamasının % 40'ı alınarak 
Formasyon Yerleştirme Puanı 
hesaplanacaktır. Bu yerleştirme 
işlemlerinde ALES puanı ile 
akademik not ortalaması için 
herhangi bir alt sınır 
uygulanmayacaktır.

Yerleştirme, adayların 
Yerleştirme Puanları ve tercihleri ile 
programların kontenjanları göz 
önünde tutularak bilgisayar 
ortamında yapılacaktır. Adaylar 
arasından, bir programı tercih 
edenler puan sırasına koyularak ve 
en yüksek puan alandan 
başlanmak üzere kontenjan sayısı 
kadar aday ilgili programa 
yerleştirilecektir. Aynı programı 
tercih etmiş olan adayların 
puanlarının eşit olması 
durumunda, söz konusu programı 
daha üst tercihinde gösterene, 
eşitlik yine sürdüğü takdirde 
mezuniyet tarihi günümüze daha 
yakın (yeni mezun) olana, eşitlik 

yine de sürdüğü takdirde doğum 
tarihi günümüze daha yakın (yaşı 
küçük) olana öncelik verilecektir.

Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin 
İnternet sayfasında yayımlanacak, 
adaylara belge gönderilmeyecektir. 
Programlara yerleşen adayları 
gösteren fotoğraflı yerleştirme 
sonuçları, adayların yerleştirildikleri 
programların bağlı olduğu 
üniversite rektörlüklerine ÖSYM 
tarafından elektronik ortamda 
gönderilecektir. Üniversiteler 
tarafından kayıtlar yerleştirme 
sonuçları açıklandıktan sonra 5 iş 
günü içerisinde yapılacaktır. 
Yerleşen adayların kayıt hakları 
yalnız 2013-2014 öğretim yılı için 
geçerlidir. Yerleşen adaylar kayıt 
işlemleri için ilgili üniversiteye 
başvuracaklardır. ÖSYM'nin 
yükseköğretim kurumlarındaki 
kayıt işlemleri ile hiçbir ilişkisi 
yoktur. Bu konudaki başvuruların 
doğrudan ilgili yükseköğretim 
kurumlarına yapılması 
gerekmektedir.
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REKTÖRÜMÜZ ULAŞIM SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN YAKIN TAKİPTE
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, Üniversitemiz öğrencilerinin şehir içi halk otobüslerinde yaşadığı sıkıntıları 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. 

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 her şeyi 
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. Şehir 
içi özel halk otobüslerinin yolcu 
kapasitesi olsun durak ve 
güzergâhları olsun bizim görev ve 
sorumluluk alanlarımızın dışında. 
Âmâ 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 şehir içi 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 
kaldırılmak için gerekli çözümlerin 
acilen üretilmesi gerekliliğinin altını 
çizdi. Öğrenciler Rektörümüze 
konuya karşı duyarlı davrandığı ve 
konunun takipçisi olduğu için 
teşekkür etti. 

Rektörümüz yolculuğun 
sonunda Mühendislik-Mimarlık 
Fakültesi öğrenci kantininde 
öğrencilerle çay içerek bir süre 
sohbet etti.

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 bilim 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 tüp 

deneyimlerim oldukça fazla. Netice 
de 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.” ifadelerini kullandı.
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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 konuyla ilgili yaptığı açıklamada 
bu önemli 2 buluşun Alman firma tarafından 
üretilerek 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 
girişimcilik destek programına da başvuruldu. 
Ama gerekli desteği alamadık. Sadece tıp 
sektöründe değil tüm mesleklerde bu tür 
tasarımlara ve patent enstitülerine başvurulup 
bu tasarımların 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.

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. 

ÜNİVERSİTE HASTANEMİZDE
MEME- ENDOKRİN POLİKLİNİĞİ HİZMETE AÇILDI 

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.

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.

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNDEN YOZGAT
SGK PERSONELİNE KURUMSAL VE KİŞİSEL GELİŞİM SEMİNERİ
Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Haktan Demircioğlu ve Yrd. Doç. Dr. 
Filiz Akar tarafından 24-25 Aralık tarihleri arasında Yozgat SGK İl Müdürlüğü personeline kurum 
içi eğitim semineri verildi. 

SGK İl Müdürü İsmail 
Yılmaz yaptığı açıklamada 
“Çalışma arkadaşlarım kısa 
süreyle de olsa iş stresinden 
uzaklaşıp dünyadaki yeni 
uygulamaları öğrenme, 
vatandaşla daha iyi iletişim 

kurma ve iş hayatında 
motivasyonlarının artırılması 
gibi konuları tartışma imkânı 
buldular. Seminerler gayet 
verimli geçti, önümüzdeki 
yıllarda benzer uygulamaları 
devam ettirmek 

arzusundayız. Seminer için 
gayretlerinden dolayı Bozok 
Üniversitemize, Eğitim 
Fakültemize ve değerli 
hocalarımıza içten 
teşekkürlerimi sunuyorum.” 
ifadelerini kullandı.
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