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ÜNİVERSİTEMİZDE 15 TEMMUZ PANELİ, 
BELGESEL GÖSTERİMİ VE FOTOĞRAF SERGİSİ

Programda ilk olarak saygı du-
ruşu ve İstiklal Marşının okun-
masının ardından Bilal Şahin 
İlahiyat Fakültesi Öğretim Gö-
revlisi Yasin Cenan tarafından 
Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçek-
leştirildi. Ardından Üniversi-
temiz İletişim Fakültesi tara-
fından hazırlanan 15 Temmuz 
belgesel gösterimi ile program 
devam etti.

Düzenlenen panelde  “Türki-
ye’de Darbe Geleneği ve 15 
Temmuz” konulu bir konuşma 
yapan Üniversitemiz Fen-Ede-
biyat Fakültesi Sosyoloji Ana-

bilim Dalı Öğretim Üyesi ve 
İŞKUR Genel Müdür Yardımcı-
sı Doç. Dr. Alper Mumyakmaz, 
Türkiye’de Osmanlı’dan Cum-
huriyete intikal eden toplumsal 
yapının nasıl antidemokratik 
bir düşünce geleneğine dönüş-
tüğünü bu anlamda toplumun 
yönetici elitler tarafından nasıl 
edilgen bir konuma konuldu-
ğuna vurgu yaptı. Cumhuri-
yet dönem içerisinde yapılan 
27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül ve 
28 Şubat darbelerinin teorik 
olarak bu tarihsel ve siyasal 
geçmişten beslendiğini belir-
ten Doç. Dr. Mumyakmaz, 15 

Temmuzun ise daha farklı bir 
zemine oturtulduğuna dikkat 
çekerek şunları söyledi: “15 
Temmuz’un diğerlerinden en 
önemli farkı açık bir işgal girişi-
mi olmasıdır. 15 Temmuz gecesi 
Türk toplumu devletinin bekası 
için bedeli kan olan bu coğraf-
yada yaşamak ve ayakta kala-
bilmek için sokağa çıkmış ve 
iradesini teslim ettiği devletine 
sadakatini ona sahip çıkarak 
göstermiştir.”

Panele online katılan 1. Sınıf 
Emniyet Müdürü Ahmet Sula 
“15 Temmuz: İHA-NET” konu-

15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişimi karşısında aziz milletimizin tarihimize yazdığı demokrasi 
zaferinin 6. Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Yozgat Valiliği ve Üniversitemiz işbirliğinde bir 
dizi program düzenlendi. “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Haftası” etkinlikleri kapsamında 
günün ilk etkinliğinde “Türkiye’de Darbe Geleneği ve 15 Temmuz” konulu panel gerçekleştirildi.
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lu konuşmasında “Öldüğümüz 
gün değil; 15 Temmuz’u unut-
tuğumuz gün ölmüşüzdür” 
diyerek hain darbe girişiminin 
bir sonraki nesillere aktarılma-
sı ve bilinçlendirilmesinde her 
bir ferde önemli sorumluluklar 
düştüğünü söyledi. Yeryüzün-
de 15 Temmuz gecesini atla-
tacak ne bir devlet ne de bir 
millet bilirim diyen Sula, Cum-
hurbaşkanımızın öncülüğün-
de tek millet, tek bayrak, tek 
vatan, tek devlet düsturuyla 
milletin bir ve birlik olarak şer 
odaklarına gerekli dersi verdik-
lerini sözlerine ekledi. 

Şehit Yakınları ve Gaziler Eski 
Genel Müdürü Selim Çelenk ise 
online katıldığı panelde “Şehit 
Ailelerimize Vefa Borcumuz” 
konulu konuşmasında bu top-
raklarda yaşarken bu toprakla-
rın hayır ve kıymetini bilmemiz 
için önce şehitlerimizi anlama-

mız gerektiğine vurgu yaptı.

Panelin sonunda ‘Milli İrademi-
zin Temsili Bayrağımız’ konulu 
fotoğraf yarışmasında oylama 
sonucu dereceye giren Yozgat 
Bozok Üniversitesi (YOBÜ) İle-
tişim Fakültesi Öğrencisi Bekir 
İren ‘Bayrağın İzinde’ adlı fo-
toğrafıyla  birincilik ödülünü 
Şehit Babası ve Yozgat Valisi 
Ziya Polat’ın ellerinden aldı.Ya-
rışmada ‘Abbara ve Bayrak’ adlı 
fotoğrafıyla Latif Sakız ikinci, 

‘Bayrak Sevgisi’ adlı fotoğrafıy-
la Fatih Balaman üçüncü oldu.

15 Temmuz Şehit Aileleri 
Üniversitemizde Ağırlandı

“15 Temmuz Demokrasi ve 
Milli Birlik Haftası” etkinlikleri 
kapsamında şehitlerimize olan 
minnet borcumuzu bir nebze 
de olsa yerine getirmek ama-
cıyla Yozgatlı şehit aileleri üni-
versitemizde ağırlandı.
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Erdoğan Akdağ Kongre ve Kül-
tür Merkezi’nde düzenlen et-
kinlikler öncesinde Şehit aile-
lerine Yozgat Valisi Ziya Polat, 
Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet 
Karadağ ve İl Jandarma Komu-
tanı J. Alb. Halil Başer tarafın-
dan, Şehit Ali Mehmet Vurel’in 
kardeşi Eyüp Vurel, Şehit Cen-
giz Polat’ın babası Fikret Polat, 
Şehit Suat Akıncı’nın babası 
Fevzi Akıncı, Şehit Celaleddin 
İbiş’in Eşi Miyase İbiş ve Şe-

hit Beytullah Yeşilay’ın Babası 
Hacı Bekir Yeşilay’a günü anısı-
na hediye takdim edildi.
Günün bir diğer etkinliği ise 
Üniversitemiz Erdoğan Akdağ 
Kongre ve Kültür Merkezi fu-
aye alanında “15 Temmuz Milli 
İradenin Temsili Bayrağımız” 
konulu fotoğraf yarışmasında 
dereceye giren fotoğrafların 
sergisi ve “15 Temmuz Kitap-
ları Sergisi” açılışı idi. Serginin 
açılış kurdelesini Yozgat Valisi 

Ziya Polat, Rektörümüz Prof. 
Dr. Ahmet Karadağ ve İl Jan-
darma Komutanı J. Alb. Halil 
Başer, şehit aileleri ile birlikte 
kesti.Günün son etkinliğinde 
ise Yozgat Valisi Ziya Polat ve 
beraberindeki heyetin Üniver-
sitemiz Bilal Şahin Batı Kam-
püsünde bulunan 15 Temmuz 
Tören alanında şehitler adına 
dikilen fidanların sulanmasıyla 
program sona erdi.
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15 TEMMUZ MİLLİ İRADEMİZİN TEMSİLİ BAYRAĞIMIZ 
FOTOĞRAF YARIŞMASI SONUÇLANDI

Türkiye’nin çeşitli üniversitele-
rinden 50 öğrencinin toplamda 
80 fotoğrafla katıldığı yarışma-
da jüri tarafından ön elemeyle 
ilk 10 fotoğraf belirlendi. Boyut, 
özgünlük, müdahale  gibi farklı 
teknik taramalardan geçen fo-

toğraflar ise halk oylamasına 
sunuldu.
2000’e yakın oylama sonucun-
da ‘Bayrağın İzinde’ adlı fotoğ-
rafıyla Yozgat Bozok Üniversi-
tesi İletişim Fakültesi Öğrencisi 
Bekir İren birinci, ‘Abbara ve 

Bayrak’ adlı fotoğrafıyla Mardin 
Artuklu Üniversitesinden Latif 
Sakız ikinci, ‘Bayrak Sevgisi’ 
adlı fotoğrafıyla Anadolu Üni-
versitesinden Fatih Balaman 
ise üçüncülüğe hak kazandı.

Üniversitemiz tarafından 15 Temmuz’un yıldönümü dolayısıyla tüm Türkiye’de üniversite 
öğrencileri arasında düzenlenen ‘Milli İrademizin Temsili Bayrağımız’ konulu fotoğraf yarışması 
sonuçlandı.
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Birlik ve beraberliğinin güç-
lenmesine, ortak manevi duy-
guların paylaşılmasına vesile 
olan bayramlaşma törenine, 
Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet 
Karadağ, Rektör Yardımcıları 
Prof. Dr. Şenol Akın, Prof. Dr. 
Güngör Yılmaz, Prof. Dr. Yücel 
Güney, Genel Sekreter Prof. Dr. 
Uğur Kölemen, fakülte dekan-
ları, akademik ve idari personel 
katıldı.

Bayramlaşma töreninde tek 
tek, her personelin bayramını 
kutlayan Rektörümüz Prof. Dr. 
Ahmet Karadağ, Yozgat Bozok 
Üniversitesi ailesi olarak birlik 
ve beraberlik içerisinde nice 
bayramlar geçirilmesi dilekle-
rinde bulundu.

Rektörümüz Prof. Dr. Karadağ 
konuşmasında şunları söyledi: 
“Bayramlar, bizleri birleştiren, 
bir araya getiren, kaynaştıran 
bizi daha güçlü kılan zaman 
dilimleridir. Bayramlar, anne 
babalarımızla, sevdiklerimizle, 
dostlarımızla sıla-ı rahim ya-
parak birlik ve beraberlik için-
de manevi havayı yaşadığımız 
istisnai günlerdir. Dolayısıyla 
bayramlarımız yaşatılmalı ki 
toplumun yarınları ve temel 
dinamikleri güvencede olsun. 
Bugünkü bayramlaşma mera-
siminin de esası budur. Yozgat 
Bozok Üniversitesi ailesi olarak 
birlikte ve beraberlik çerçe-
vesinde, hedefleri ve hayalleri 
doğrultusunda birlikte başarı-
ya imza attığımız, birbirinden 

değerli akademik ve idari per-
sonellimizle bayram coşkusunu 
yaşamak istedik. Kurban Bay-
ramı’nın birleştirici ve arındırıcı 
ikliminde başta Yozgat Bozok 
Üniversitesi ailesi olarak, hem-
şehrilerimin, aziz milletimizin 
ve İslam âleminin Kurban Bay-
ramı’nı tebrik ediyor, nice sağ-
lık, huzur ve esenlik içerisinde 
kavuşmayı Allah’tan niyaz edi-
yorum”

Bayramlaşma töreninde 15 
Temmuz Demokrasi ve Milli 
Birlik Haftası’na değinen Rek-
törümüz Prof. Dr. Ahmet Ka-
radağ: “15 Temmuz gecesinde 
ihanet var, vefasızlık var. İnsan 
onuru ve şerefini, millet mef-
humunu yok sayan akla haya-

ÜNİVERSİTEMİZDE BAYRAMLAŞMA TÖRENİ

Kurban Bayramı münasebetiyle Üniversitemiz Bozok Sosyal Tesislerinde akademik ve idari 
personelin katılımıyla bayramlaşma töreni yapıldı. 
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Ziyarette Rektörümüz Prof. Dr. 
Ahmet Karadağ, kısa süre önce 
atanan Cumhuriyet Başsavcısı 
Recep Sevgili’ye yeni görevin-
de başarılar dileyerek Yozgat 
ve ülkemize hayırlı olması te-
mennilerinde bulundu. Rektö-

rümüz Yozgat Bozok Üniversi-
tesi’nin (YOBÜ) vizyonu ve bu 
vizyona uygun gerçekleştirilen 
çalışmalar hakkında Cumhuri-
yet Başsavcısı Sevgili’ye bilgi 
paylaşımında bulundu.

Cumhuriyet Başsavcısı Recep 
Sevgili ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek 
nazik ziyaretlerinden dolayı 
Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet 
Karadağ’a teşekkürlerini dile 
getirdi.

REKTÖRÜMÜZDEN CUMHURİYET BAŞSAVCISINA 
“HAYIRLI OLSUN” ZİYARETİ

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yaz kararnamesiyle 
Yozgat görevine atanan Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili’yi makamında ziyaret ederek 
hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

le gelmemiş, tarihte çok ender 
şahit olduğumuz acı olaylardan 
bir tanesi. 15 Temmuz günü, 
vatanını milletini öncelikleyen 
bir tavırla bu ülkenin yarınla-
rına yönelik hayalleri olan mil-
letimiz, bu duygu ve düşünce 
ile meydanlara akın etti. Şu ya 
da bu görüşe sahip olmanın 
ötesinde o gecenin portresine 
bakıldığında sadece ve sade-
ce vatanı, milleti, bayrağı esa-
sa alan bir üslupla birlikte ve 

beraberce hareket ettik. Bize 
düşen, bizden sonra gelen ne-
sillere bu tür oyunlara alet ol-
mamaları adına gayret ve çaba 
içerisinde olmaktır. 15 Temmuz, 
bizim için vatanını, milletini 
seven bu ülkenin yarınlarına 
yönelik tasarrufları olan insan-
lar için ders alınması gereken 
önemli günlerden birisidir. Biz 
o hainliği vefasızlığı ve ihaneti 
kesinlikle ve kesinlikle unutma-
yacağız. Bunun da mücadelesi-

ni bu milletin birer fertleri ola-
rak kanımız canımız pahasına 
da olsa vereceğiz” dedi.

Program sonunda bayramlaş-
ma programına katılan akade-
mik ve idari personele üniver-
sitemiz tarafından ikramlarda 
bulunuldu. Rektörümüz Prof. 
Dr. Ahmet Karadağ, üniversite-
miz personelinin bayramlarını 
tebrik edip, günün anlam ve 
önemine yönelik sohbet etti.
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Üniversitemiz Tarımsal Uygula-
ma ve Araştırma İstasyonu’nda 
550 dönüm alanda ekimi yapı-
lan buğday, arpa ve çavdarın 
bileşimi ile elde edilen yem bit-
kisi tritikale’nin hasadı yapıldı.

Hasat etkinliğine, Rektörümüz 
Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rek-
tör Yardımcımız Prof. Dr. Gün-
gör Yılmaz, Ziraat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Yavuz Gürbüz 
ve Ziraat Fakültesi’nden öğre-
tim elemanları katıldı.

Hasat töreninde konuşan Üni-
versitemiz Ziraat Fakültesi De-
kanı ve TUAM Müdürü Prof. Dr. 
Yavuz Gürbüz: “Üniversitemiz 
Tarımsal Uygulama ve Araştır-
ma Merkezi Yerköy ilçesinde 
yer alan istasyonda  550 dö-
nüm alanda ekimini yaptığımız 
üç çeşit arpa, bir çeşit buğday 
ve tritikale bitkisinin bugün  
hasadını yapıyoruz. Amacımız 
Ziraat Fakültemiz ve TUAM’a 
tahsis edilen bu alanda önü-
müzdeki yıllarda buğday ve 

arpanın yanı sıra ayçiçek, aspir, 
kanola, şeker mısırı gibi ürün-
lerle çeşitlendirerek bu araziyi 
daha rantabıl şekilde kullana-
rak devletimizin ekonomisine 
kazandırmaya çalışmaktır.”de-
di.

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet 
Karadağ da, Ziraat Fakültemi-
ze gerek devletimizin gerekse 
iş insanlarımızın tahsis ettiği 
arazilerde tarıma yönelik çok 
farklı alanlarda çalışmaların yü-

ÜNİVERSİTEMİZ TARIMSAL UYGULAMA VE 
ARAŞTIRMA İSTASYONU’NDA “HASAT GÜNÜ” 
ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Üniversitemiz Ziraat Fakültesi ve TUAM (Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi) işbirliği ile 
Yerköy ilçesinde yer alan  Tarımsal Uygulama ve Araştırma İstasyonu’nda “Hasat Günü” etkinliği 
düzenlendi.
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rütüldüğünü söyledi.

Yerköy ilçesi ve Sorgun ilçesine 
bağlı Gedikhasanlı bölgesin-
de meyve yetiştiriciliği, kanatlı 
hayvan, tarla ve bahçe bitki-
leri üzerinde hem TÜBİTAK 
hem de Konya Ovası Projesi 
(KOP)  destekli projelerin ba-
şarı ile yürütüldüğünü belirten 
Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet 
Karadağ konuşmasının deva-
mında şunları söyledi: “Yerköy 
ilçemizde Üniversitemiz Ziraat 
Fakültesine tahsis edilen Ta-
rımsal Uygulama ve Araştırma 
İstasyonu tahıl üretimine yö-
nelik bir yerdir. Aynı zamanda 
üniversitemizin de uygulama 
alanı olarak baktığımızda bize 
düşen bu araziyi en verimli şe-
kilde kullanmaktır. Bu arazileri 
tarımsal faaliyetlere yönelik 
değerlendirirken diğer taraftan 
da lisans ve lisansüstü eğitimi-
ne yönelik geleceğin ziraat mü-

hendisleri ve akademisyenleri-
nin yetiştirilmesinde, araştırma 
ve geliştirme faaliyetlerinde 
kullanmaktayız.

Şehrimize, ilçemize tarıma yö-
nelik hedefleri olan ve tarım-
sal faaliyette bulunan başta 
çiftçilerimize hem hayvancılı-
ğa yönelik hem bahçe ve tarla 
bitliklerine yönelik çalışmala-

ra her düzeyde katkı sunmak 
adına bir taraftan ekonomiye 
değer katan üniversitemizin öz 
gelirlerinin oluşmasında süreci 
yönetirken, aynı zamanda böl-
genin tarım ekonomisinin ge-
lişmesinde ve zirai faaliyetlerin 
daha sağlam temeller üzerine 
inşa edilmesinde burada yapı-
lan çalışmalarla önemli katkılar 
sunulmaktadır. Bundan sonraki 
süreçte de bize tahsis edilen 
arazileri hem eğitim-öğretim 
amaçlı hem tarımsal süreçle-
rin bilimsel temelde değerlen-
dirilmesi ve doğru bir şekilde 
yönetilmesi noktasında hem 
de burada elde edilen ürünle-
rin ekonomiye kazandırılması 
süreçlerinde çalışmalarımızı 
sürdürmeye devam edeceğiz. 
Ziraat Fakültemiz ve TUAM 
özelinde bize önemli katkılar 
sunan mesai arkadaşlarıma te-
şekkür ediyorum.”dedi.
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 
tarafından 2018 yılından beri 
düzenlenen “Engelsiz Üni-
versite” ödüllerinde bu yıl 16 
birimle başvuru yapan Üniver-
sitemiz, “Mekânda Erişilebi-
lirlik” (Turuncu Bayrak) kate-
gorisinde 1 Bayrak, “Eğitimde 
Erişilebilirlik” (Yeşil Bayrak) 
kategorisinde 7 bayrak ve 
“Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde 
Erişilebilirlik” (Mavi Bayrak) 
kategorisinde 2 bayrak olmak 
üzere toplamda 10 bayrak 
aldı. Ayrıca “Mekânda Erişi-
lebilirlik (Turuncu Bayrak)” 
kategorisinde 6 Birimimiz ise 
2022 aday listesine girdi.

“2022 ENGELSİZ ÜNİVERSİTE BAYRAK 
ÖDÜLLERİ”NDE ÜNİVERSİTEMİZDEN BÜYÜK BAŞARI
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Üniversitelerde engelsiz bir 
ekosistemin oluşturulmasını 
teşvik etmek amacıyla ger-
çekleştirilen 2022 Yılı Engelsiz 
Üniversiteler Ödüllerini kaza-
nanlar YÖK’te düzenlenen tö-
renle YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol 
Özvar tarafından açıklandı. 

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, 
törende yaptığı konuşmada 
ödül başvurularına ve değer-
lendirme sonuçlarına ilişkin şu 
bilgileri verdi:

“Bu yıl Engelsiz üniversite 
ödülleri için 114 Üniversite-
mizden toplam 1074 başvuru 
yapılmıştır. 34 panelist tara-
fından yapılan değerlendirme 
sonuçlarına göre; 84 üniversite 
toplam 384 bayrak almaya hak 
kazanmıştır. Bu bayraklardan 

226’sı ‘mekânda erişilebilirli-
ğe’ verilen ‘turuncu bayrak’, 
105’i ‘eğitimde erişilebilirliğe’ 
verilen ‘yeşil bayrak’ ve 53’ü 
de ‘sosyo-kültürel faaliyetler-
de erişilebilirliğe’ verilen ‘mavi 
bayrak’ olmuştur. 12 üniversi-
teye toplam 43 program nişanı 
verilmiştir.’

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, 
engelli öğrencilerin eğitim ve 
öğretimin yanında ayrıca sos-
yal ve kültürel faaliyetlere de 
katılımına destek olmak, ge-
rekli uyarlamaları, alt yapı ve 
donanımları sağlanmak ve üni-
versitelerde engelsiz bir eko-
sistemin oluşturulmasını teşvik 
etmek üzere 2018 yılından bu 
yana Engelsiz Üniversite Ödül-
leri verdiklerini hatırlatarak, 
“Bu ödüller vesilesi ile engelli 
bireylerin yükseköğretime tam, 
etkin ve eşit katılımını sağla-
mak amacıyla yükseköğretim 
kurumlarımız tarafından ger-
çekleştirilen çalışmalar da ay-
rıca bizleri mutlu ediyor.” dedi.

Üç kategoride başvuruların 
değerlendirildiği 2022 Engel-
siz Üniversite ödüllerinde 10 
Bayrak kazanarak büyük başarı 
elde eden Üniversitemizin ba-
şarısına dair bir açıklama yapan 
Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet 
Karadağ, ‘Engelsiz Üniversite’ 
olma yolunda yürüttükleri ça-
lışmaların bir neticesi olarak 

Mekânda Erişilebilirlik, Eğitim-
de Erişilebilirlik ve Sosyo-Kül-
türel Faaliyetlerde 16 başvuru 
yaptıklarını, bunlardan 10’unun 
ödüle layık görüldüğünü bildir-
di. Rektör Karadağ, Yozgat Bo-
zok Üniversitesi’nin geçen sene 
aldığı üçüncülük ödülü ve bu yıl 
üç kategoride aldıkları 10 ödü-
lün haklı bir gururu yaşadıkları-
nı dile getirdi. Başvuru yapılan 
6 birimimizin de 2022 aday lis-
tesine girdiğini kaydeden Kara-
dağ, Yozgat Bozok Üniversite-
si’nin ihtisas üniversitesi olması 
ve her alanda görünürlüğünün 
artırılması noktasında azim ve 
kararlılıkla çalışmalara devam 
ettiklerini ve engelsiz üniversi-
te olma noktasında yürütülen 
çalışmaların büyük bir azim ve 
kararlılığın eseri olduğunu be-
lirtti. Prof. Dr. Ahmet Karadağ, 
“YÖK’ün yeni yüzü ile birlikte 
üniversitelerimizin potansi-
yellerinin her açıdan harekete 
geçirilmesi süreçlerinde önemli 
katkılarından dolayı Sayın YÖK 
Başkanımıza, 3 farklı dalda ve 
10 farklı birimimize bu ödülle-
rin kazandırılmasında çaba ve 
gayretlerinden dolayı başta 
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. 
Şenol Akın’a, üniversitemiz en-
gelli öğrenci birim sorumlusu 
Dr. Öğr. Üyesi Ferhat Karaka-
ya’ya ve emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum” dedi.
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ÜNİVERSİTEMİZ ANKARA ALTINDAĞ 
BELEDİYESİ’NİN DÜZENLEDİĞİ ÜNİVERSİTE 
TANITIM GÜNLERİ’NE KATILDI

Altındağ Belediyesi Başka-
nı Doç. Dr. Asım Balcı fuarın 
açılışında yaptığı konuşmada; 
“Yükseköğretim Kurumları sı-
navına giren öğrencilerin doğ-
ru tercih yapmalarına destek 
olmak, doğru meslek, bölüm 
ve üniversite tercihlerinde yol 
göstermek üzere düzenlediği-
miz etkinliğimize katılım gös-
teren üniversitelerimiz ve des-
tek veren ilgili kuruluşlarımıza 
teşekkür ediyorum. Aynı za-
manda öğrenci başkenti olan 
Ankara’mızda öğrencilerimize 
öğrenim hayatlarına katkıda 

bulunmak önceliklerimiz ara-
sındadır. Üniversite sınavına 
giren öğrencilerimize hayırlı 

olmasını temennisi ile öğrenim 
hayatlarında başarılar diliyo-
rum.” dedi.

Üniversitemiz, Ankara Altındağ Belediyesi tarafından Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen 
Üniversite Tanıtım Günleri’ne katıldı. 100’e yakın devlet ve vakıf üniversitelerinin tanıtım 
standlarının bulunduğu fuarda çeşitli eğitim kurumları, belediye gençlik birimleri ve diğer 
kuruluşlar yer aldı. Etkinliğe öğrenci ve veliler yoğun ilgi gösterdi.
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BOĞAZLIYAN MESLEK YÜKSEKOKULU’NDAN 
TÜBİTAK 1001 PROJESİNDE BÜYÜK BAŞARI

Boğazlıyan Meslek Yüksekoku-
lu Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr. 
Üyesi Nurcan Doğan’ın yürü-
tücülüğünü üstlendiği ve Dr. 
Öğr. Üyesi Cemhan Doğan’ın 
araştırmacı olduğu, Araştırma 
Destek Programları Başkanlı-
ğı (ARDEB)’na önerilen “Fun-
gal katı hal fermantasyonu ile 
biyozenginleştirilmiş buğday, 
mısır ve pirinç unlarının üreti-
mi: UV-B uygulaması, karak-
terizasyon ve model gıdada 
kullanımı” isimli proje TÜBİTAK 
tarafından desteklendi.

Desteklenen proje, 2022 yılı 1. 
döneminde 1001 programı kap-
samında sunulan 1992 proje 
önerisinden 1851’i bilimsel de-

ğerlendirmeye alınarak yapı-
lan değerlendirme sonucu 306 
proje önerisinin desteklenme-
sine, 154 proje önerisi ile de bir 
sonraki dönemi beklemeden 
28 Temmuz 2022 tarihine ka-
dar başvuru yapılabilmesine 
karar verildi.

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet 
Karadağ, TÜBİTAK 1001 prog-
ramları  kapsamında projesi 
kabul edilen öğretim eleman-
larımızı kutlayarak: “Üniversi-
te olarak bilimsel çalışmalara 
ve TÜBİTAK projelerine büyük 
önem veriyoruz. Eğer bir yer-
de başarıdan söz etmek ge-
rekiyorsa orada muhakkak bir 
çalışma, çaba ve gayret söz 

konusudur. Değerli akademis-
yenimizin kabul edilen projesi, 
bu anlamda ciddi bir çalışma 
ve gayretin ürünüdür. Proje sa-
hibi hocalarımızı  tebrik ediyor, 
çalışmalarında başarılar diliyo-
rum” ifadelerini kullandı.



w
w

w
.b

o
zo

k
.e

d
u

.t
r 

Yo
zg

at
 B

oz
ok

 Ü
n

iv
e

rs
it

e
si

16

e-bülten

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİNDE 
MEZUNİYET HEYECANI

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kül-
tür Merkezi’nde düzenlenen 
mezuniyet törenine Rektörü-
müz Prof. Dr. Ahmet Karadağ, 
Rektör Yardımcıları Prof. Dr. 
Şenol Akın, Prof. Dr. Güngör 
Yılmaz, Prof. Dr. Yücel Güney, 
Genel Sekreterimiz Prof. Dr. 
Uğur Kölemen,  fakülte dekan-
ları, öğretim elemanları, öğren-
ciler ve aileleri katıldı. 

Saygı duruşu ve İstiklal Mar-
şı’nın okunması ile başlayan 
mezuniyet töreni fakülte birin-
cisi Samet Ulutürk’ün konuş-
ması ile devam etti.

Ulutürk yaptığı konuşmada: 

“Heyecan ve umutla nice ha-
yalleri gerçekleştirmek üzere 
4 yıl önce başladığımız yolcu-
luğumuzun sonuna gelmenin 
mutluluğunu yaşayarak mezun 
oluyoruz. Bundan sonra bizleri 
bekleyen meslek hayatımızda 
daha çok çalışarak, ilim yapa-
rak, bilgi üreterek, ülkemizi bi-
limde, teknolojide, tam bağım-
sız kılmak ve bunu sürdürmek 
bizim borcumuzdur. Bunu ba-
şaracağımıza inancım ve güve-
nim tamdır”  dedi.

Üniversitemiz Rektör Yardım-
cısı ve Mühendislik-Mimarlık 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yü-
cel Güney yaptığı konuşma-

da: “Bugün mezun olan genç 
mühendislerimiz, eğitim ha-
yatlarının zorlu bir sürecini 
daha başarıyla tamamladınız. 
Önünüzde kendiniz, aileniz ve 
ülkemize karşı sorumlulukları-
nızın olduğu bilinciyle yapaca-
ğınız çok önemli çalışmalar ve 
projeler olduğuna inanıyorum. 
Üniversitemizde eğitim gör-
düğünüz süre içerisinde siz-
leri donanımlı ve nitelikli birer 
mühendis olarak yetiştirmenin 
çabası ve gayreti içerisinde ol-
duk. Sizlerin bu bilinçle kariyer 
basamaklarını hızla tırmanaca-
ğınıza olan inancımız tamdır. 
Bu süreçte elde edeceğiniz 
başarı ve toplumsal katkı siz 

Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 2021-2022 akademik yılı lisans eğitimlerini 
başarıyla tamamlayan öğrenciler düzenlenen mezuniyet törenleriyle diplomalarını aldı.
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ve aileniz kadar Üniversitemizi 
de yüceltecek ve bizleri onur-
landıracaktır. Bugünlere kadar 
sizleri fedakârlıkla yetiştiren 
ailelerinizi, hocalarınızı tebrik 
ediyor, bundan sonraki hayatı-
nızda hepinize üstün başarılar 
diliyorum” dedi.

Başarının mimarları olan öğ-
rencilerin, Üniversitemizden al-
dıkları eğitim ile donanımlı bir 
şekilde mezun olmanın haklı 
gururunu yaşadıklarını belirten 
Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet 
Karadağ, “Bu ülkenin yarınları 
ve geleceği olan gençlerimizin 
mezuniyet coşkusuna ortak 
olmanın sevincini yaşıyoruz. 
Üniversitemizin “Kararlılıkla, 
Başarıya…” mottosuyla öğren-
cilerimizde bundan sonraki ya-
şantılarında da kendilerine bir 
hedef belirleyerek bir başarı 

hikâyesi yazmalarını isterim. 
Mezun olan gençlerimiz önce-
likle kendilerine bir hedef ve 
ideal belirlemeli ve belirledikle-
ri hedefe ulaşmak için çaba ve 
gayret göstermeli. Gösterile-
cek çaba ve gayretin sonunda 
başarı kendiliğinden gelecek 
ve istenilen hedefe ulaşılacak-
tır. Sizlerin meslek hayatınız-

daki başarısı bizler için iftihar 
kaynağıdır. Bu duygularla ba-
şarının arkasındaki gizli kahra-
manlar olan ailelerimizi ve öğ-
rencileri geleceğe hazırlayan 
hocalarımızı emek ve çabala-
rından dolayı tebrik ediyorum. 
Mezun olan tüm öğrencilerimi-
zin yolu ve bahtı açık olsun.” 
İfadelerini kullandı.
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İİBF 2021-2022 AKADEMİK MEZUNLARI 
DÜZENLENEN TÖRENLE DİPLOMALARINI ALDI

Saygı duruşu ve İstiklal Mar-
şı’nın okunması ile başlayan 
mezuniyet töreni mezun olan 
öğrenciler adına İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi birinci-
si Merve Çakır’ın konuşması ile 
devam etti. 

Çakır konuşmasında: “Üniver-
site hayatımız bugün sona eri-
yor. Yozgat Bozok Üniversitesi, 
Uluslararası İlişkiler Bölümü-
nün mezunları olarak inanıyo-
rum ki hepimiz üniversitemizi 
en iyi şekilde temsil edeceğiz. 
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 
mezunları olarak kazanmış ol-
duğumuz deneyimlerle güzel 

ülkemizin geleceğinde rol al-
manın ve bu deneyimleri ge-
lecek nesillere aktarmanın so-
rumluluğunu taşıyoruz” dedi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakül-
te Dekanı Prof. Dr. Zorlu ko-
nuşmasında: “İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi olarak ülke-
mizin yarınlarına değer katacak 
donanımlı ve yetişmiş gençleri 
mezun etmenin haklı gururunu 
yaşıyoruz.

Mezun olan öğrencilerimizi 
bundan sonra yeni bir başlan-
gıç bekliyor. Üniversite hayatı-
nızda çok çalışıp büyük emek-

lerle başarıya ulaştınız. Bugün 
mezun olmanın sevincini ya-
şıyorsanız bundan sonraki ya-
şantınızda da okumaktan hiç-
bir zaman vaz geçmeyin. Hayat 
boyu öğrenme yaşam felse-
feniz olsun. Kendi uzmanlık 
alanızla ilgili uzmanlaşın ama 
farklı konularda da donanımı-
nızı mutlaka artırmanız gere-
kiyor. Sizleri bugünlere getiren 
başta ailenize, hocalarınıza ve 
ülkemize karşı sorumlulukları-
nızı unutmayın. Bugün mezun 
olup aramızdan ayrılsanız da 
biz buradayız. Kapımız ve gön-
lümüz her zaman sizlere açık. 
Bu duygularla sizlerin bugünle-

Üniversitemiz 2021-2022 akademik yılı sonu lisans eğitimlerini başarıyla tamamlayan İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) öğrencileri mezuniyet coşkusunu yaşadı.
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re gelmesinde büyük fedakâr-
lıkları olan başta aileleriniz ve 
fakültemizin değerli akademis-
yenlerine teşekkür ediyor, me-
zuniyetiniz hayırlı olsun diyo-
rum.” ifadelerini kullandı.

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. 
Şenol Akın da yaptığı konuş-
mada :  “Bugün hem sevinci 
hem de hüznü birlikte yaşıyo-
ruz. Yozgat Bozok Üniversite-
mize 4 yıl önce gelerek eğitim 
hayatına başlayan ve lisans 
eğitimini başarıyla tamamla-
yarak mezun olmaya hak ka-
zanan genç kardeşlerimizin 
mezuniyet heyecanını hep 
birlikte yaşamaktan mutluluk 
duyuyorum.  Öğrencilerimiz 
bugün mezun olup aramızdan 
ayrılsalar da üniversitemizin 
kapısı her zaman sizlere açık.  
Bizler sizin için buradayız. Biz-
lerle iletişiminizi asla kesmeyin.  

Zorlu bir süreçten geçtiniz. Çok 
emek sarf ettiniz.  4 yılın ardın-
dan bugün bunun karşılığını 
alıyorsunuz. Başarılı olmak için 
kararalı olmanız lazım. Bundan 
sonraki yaşantınızda da kararlı 
bir şekilde istediğiniz hedefe 
gideceğinizi ümit ediyorum. 
Harcamış olduğunuz emeğin 
karşılığını mutlaka bir gün ala-
caksınız buna inanın. Öğren-
cilerimizin gizli kahramanları 

aileler ve mesai arkadaşlarıma 
emek ve çabalarından dolayı 
teşekkür ediyor, mezun olan 
öğrencilerimizi tebrik ediyo-
rum. Bundan sonraki yaşantıla-
rında başarılar diliyorum” dedi. 

Mezuniyet töreni, konuşmala-
rın ardından fakültede derece-
ye giren öğrencilere diploma-
larının verilmesi ve öğrencilerin 
kep fırlatmasıyla sona erdi.
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Üniversite adayı gençlerin hem 
üniversiteleri daha yakından 
tanımaları hem de doğru tercih 
yapabilmeleri adına Anadolu 
Üniversiteler Birliği tarafın-
dan düzenlenen fuarın beşinci 
ayağı üniversitemiz ev sahipli-
ğinde yapıldı. Alanında uzman 
personel ile fuarda yerini alan 
üniversite temsilcileri, üniversi-
te adayı gençlere ve ailelerine 
bilgiler aktardı.

Fuara aralarında Abdullah Gül 
Üniversitesi, Amasya Üniver-
sitesi, Ardahan Üniversitesi, 
Çankırı Karatekin Üniversitesi, 
Çorum Hitit Üniversitesi, Erci-
yes Üniversitesi, Erzincan Bi-
nali Yıldırım Üniversitesi, İnönü 

Üniversitesi, Kayseri Üniver-
sitesi, Kırıkkale Üniversitesi, 
Kırşehir Ahi Evran Üniversite-
si, Nevşehir Hacı Bektaş Veli 
Üniversitesi, Niğde Ömer Halis 
Demir Üniversitesi, Sivas Bilim 
ve Teknoloji Üniversitesi, Sivas 
Cumhuriyet Üniversitesi, Tokat 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi 
ve Üniversitemizin bulunduğu 
toplam 17 üniversite katıldı.

25 Temmuz-03 Ağustos 2022 
tarihleri arasında 10 ilde dü-
zenlenecek Üniversite Tanıtım 
ve Tercih Fuarının Yozgat du-
rağının açılışına Üniversite-
miz Rektörü Prof. Dr. Ahmet 
Karadağ, Rektör Yardımcımız 
Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Genel 

Sekreter Prof. Uğur Kölemen, 
Dekanlar, İdari ve Akademik 
Personel, Anadolu Üniversite-
ler Birliği (AÜB) temsilcileri ve 
öğrenciler katıldı.

Açılış töreninde konuşma ya-
pan Rektörümüz Prof. Dr. 
Ahmet Karadağ bir yıl önce 
kurulan Anadolu Üniversite-
ler Birliği’nin kısa zamanda 
büyük işler başardığını, yine 
üye üniversitelerle birlikte ger-
çekleştirilen tercih fuarlarının 
da öğrencilerimize tercih dö-
neminde büyük bir imkân ve 
kolaylık sağlayacağını belirtti. 
Rektör Karadağ konuşması-
nı şöyle sürdürdü: “Anadolu 
Üniversiteler Birliğine mensup 

ANADOLU ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ ÜNİVERSİTE 
TANITIM VE TERCİH FUARI YOZGAT’TA

Anadolu Üniversiteler Birliği (AÜB) Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarlarının beşincisi, Yozgat 
Bozok Üniversitesi ev sahipliğinde, Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi.
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ve yakın çevre illerde bulunan 
üniversitelerinde katılımıyla 
bu bölgede yükseköğretime 
girecek olan öğrencilerimizin 
hangi bölümü hangi fakülteyi 
tercih edecekleri konusunda 
zengin bir seçenek sunmak 
üzere fuarın Yozgat durağın-
da bir araya geldik.  Bu fuarlar 
vesilesi ile öğrencilerimiz Ana-
dolu Üniversiteler Birliği’ne üye 
üniversitelerimiz başta olmak 
farklı üniversitelerimizden ge-
len temsilcilere hangi fakülte-
leri, hangi bölümleri var, şehrin 
imkânları ve fırsatları nelerdir, 
bunları yerinde sorma imkânı-
na sahip olacaklar. 

Öğrencilerimiz kafalarında, zi-
hinlerinde bu üniversitelerden 
herhangi biri varsa ya da se-
çenekleri arasında yoksa dahi 
üniversitelerin stantlarını ziya-
ret ederek üniversitelerimizi 

tanıma imkânına sahip olacak-
lar. Anadolu Üniversiteler Birli-
ğine mensup bir üniversitenin 
Rektörü olarak katılan tüm üni-
versitelere ev sahibi olarak hoş 
geldiniz diyerek katılımların-
dan dolayı da teşekkür etmek 
istiyorum.”

Tercih Fuarının açılışının ardın-
dan Rektörümüz, paydaş üni-

versitelerimizin kurduğu tercih 
stantlarını gezerek üniversite-
ler hakkında bilgiler aldı.

Anadolu Üniversiteler Birliği 
(AÜB) Üniversite Tanıtım ve 
Tercih Fuarı Kırşehir, Nevşehir, 
Niğde, Kayseri ve Malatya şe-
hirlerinde düzenlenecek fuarlar 
ile devam edecek.
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REKTÖRÜMÜZ “GENÇ VİZYON” PROGRAMINDA 
ADAY ÖĞRENCİLERE ÜNİVERSİTEMİZİ TANITTI

Eğitim uzmanlarından Bonus 
Hoca olarak anılan Süleyman 
Beledioğlu ve İsmail Yolcu’nun 
hazırlayıp sunduğu ve Rektö-
rümüzün iki gün konuk olduğu 
programın ilk gününde İhtisas 
Üniversite olmanın avantajları 
ve sorumlukları masaya ya-
tırılırken ikinci gün ise neden 
Yozgat Bozok Üniversitesi ter-
cih edilmeli, sorularına cevap 
arandı.

Programın başında Rektörü-
müz Prof. Dr. Ahmet Karadağ, 
şahsi akademik kariyer ve do-
nanımına ilişkin bilgiler verdi.

Yozgat Bozok Üniversitesi’ni, 
akademyaya çok güçlü hitap 
eden,  eğitim-öğretim süreçle-
rinde öğrenci odaklı olmayı iç-
selleştirmiş, bu ülkenin yarınla-
rında söz sahibi olacak gençleri 
donanımlı şekilde yetiştirmeye 
çalışan, hedef ve başarı odaklı 
bir üniversite olarak tanımla-
yan Rektörümüz Prof. Dr. Ah-
met Karadağ, Yüksek Öğretim 
Kurumu’nun  (YÖK) yeni yü-
züyle ihtisas üniversitesi olan 
Yozgat Bozok Üniversitesi’nin 
gelecek vizyonu ve stratejisini 
“girişim odaklı üniversite” ola-
rak planladıklarını söyledi.

Rektörümüz, Yozgat Bozok 
Üniversitesi’nin ihtisas alanı 
itibariyle kenevirin ekonomiye 
kazandırılması noktasında Tür-
kiye’de tek yetkili üniversitesi; 
dünyada ise kenevir disiplini 
ile ilgili çalışma yapan ikinci 
üniversite olma özelliğini taşı-
dıklarını belirterek girişimci ve 
yenilikçi yüzü ile ürettiği bilgi-
yi paydaşlarıyla ekonomik de-
ğere dönüştüren ve insanlığın 
hizmetine sunan öncü üniversi-
telerden biri olduklarına dikkat 
çekti.

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ, ÜLKE TV ekranlarından canlı olarak yayınlanan tercih 
döneminde eğitimin her kademesinden öğrencilerin ilgiyle takip ettiği “Genç Vizyon” programına 
konuk oldu.
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REKTÖRÜMÜZ TV KAYSERİ’DE YAYINLANAN 
“EDU TR” PROGRAMINDA ADAY ÖĞRENCİLERE 
ÜNİVERSİTEMİZİ TANITTI

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet 
Karadağ aday öğrencilere üni-
versitemizdeki eğitim öğretim 
süreçleri, sosyal ve kültürel fa-
aliyetler, ve ihtisas üniversitesi 
olmanın öğrencilere sunduğu 
avantajlardan bahsederek öğ-
rencilerin üniversitemizi tercih 
etmeleri konusunda bilgiler ak-
tardı. 

Yozgat Bozok Üniversitesi’nin 
14 Fakülte, 4 Yüksekokul ve 8 
Meslek Yüksekokulu ile Orta 
Anadolu’da güçlü ve marka 
üniversite olma yolunda hızla 
ilerlediğini dile getiren Rektö-
rümüz, açılan yeni bölüm ve 
programlar hakkında da bilgi-
ler verdi.

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet 
Karadağ Sadece eğitim süreç-
leriyle değil öğrenci kulüpleri 
ve kariyer merkezi özelinde 
de  öğrencilerimizin sosyo-kül-
türel, sportif ve kariyer odaklı 
gelişimleri adına bir çok faali-
yetler düzenlediklerini söyledi. 

BOYSİS, BOZOK mobil uygu-
lamasıyla, öğrencilerimizin 
zamandan ve mekândan ba-
ğımsız öğrenmelerini destek-
leyerek onlara mobil öğrenme 
deneyimi sunduğu belirten 
Rektörümüz, dijital ve çevrim 
içi ortamda kendini güncelle-
yerek çevrimiçi eğitimde Yoz-
gat Bozok Üniversitesi’nin Tür-
kiye’deki üniversiteler arasında 

ilk beşe girdiğini söyledi. 

Rektörümüz konuşmasının so-
nunda şunları söyledi: “Başa-
rının anahtarı sizlersiniz. İnan-
mak başarmanın yarısıdır. Biz 
kararlılık ortaya koyarak başa-
rıya odaklandık. Hedeflerimize 
yönelik hedefleri ve idealleri 
olan bir üniversiteyiz. Orta 
Anadolu’da barınma problemi 
olmayan ulaşım noktasında ise 
avantajları içinde barındıran 
huzurlu ve mütevazi bir şehirde 
öğrencilerimizi başarı hikayesi 
yazması için Yozgat Bozok Üni-
versitesi’ne davet ediyorum.”

Rektörümüz  Prof. Dr. Ahmet Karadağ ,  TV Kayseri ekranlarından canlı olarak yayınlanan Edu.Tr  
programının konuğu oldu. 
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Üniversite tercihi yapacak 
adaylara yönelik hazırlanan 
ve adayların üniversiteleri en 
yetkili ağızlardan tanımalarını 
sağlayan programda Rektörü-
müz Prof. Dr. Ahmet Karadağ; 
üniversitemizin fiziki durumu, 
teknik altyapısı, öğretim kadro-
su, akademik bölümlerinin yanı 
sıra yanında ihtisas üniversite-
si olma özelinde öğrencilere 
sunduğu avantajlar hakkında 
detaylı bilgiler verdi. Rektörü-
müz, tercih sürecinde olan tüm 
öğrencileri, “Karalılıkla, Başa-
rıya…” sloganıyla huzurlu bir 
şehirde, Yozgat Bozok Üniver-

sitesi Ailesi çatısı altında buluş-
maya davet etti.

Öğrencilerin yorucu bir çalış-
ma sonrası hak ettikleri bir ter-
cih süreci yaşadıklarını belirten 
Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet 
Karadağ, hedefe odaklanma-
nın başarıyı da beraberinde ge-
tireceğine vurgu yaptı. Yozgat 
Bozok Üniversitesi bir ilk ger-
çekleştirerek öğrencilerin kolay 
ve bilinçli bir tercih yapabilme-
leri adına tercihkilavuzu.bozok.
edu.tr adresiyle il ve bölge baz-
lı online tercih rehberi kolaylı-
ğı sunduğuna dikkat çekerek  

“YÖK Atlas verilerini referans 
alarak oluşturduğumuz sistem-
le, aday öğrenciler son dört yıla 
ait bölüm ve programlara iliş-
kin verilere üniversitemizin hiz-
mete sunduğu tercihkilavuzu.
bozok.edu.tr web sayfasından 
ücretsiz olarak erişebilecekler-
dir” dedi. Rektörümüz, tercih 
sürecinde olan tüm öğrencileri, 
“Karalılıkla, Başarıya…” sloga-
nıyla huzurlu bir şehirde, her 
alana hitap eden geniş yelpa-
zede bölüm ve programlarıy-
la Yozgat Bozok Üniversitesi 
Ailesi çatısı altında buluşmaya 
davet etti.

REKTÖRÜMÜZ TVNET KANALINDA YAYIMLANAN 
“KAMPÜS YOLUNDA” PROGRAMININ KONUĞU 
OLDU

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ, TVNET kanalında yayımlanan ve sunuculuğunu Esra Esen 
Atayeter’in yaptığı “Kampüs Yolunda” programının canlı yayınına katıldı.
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Rektörümüz üniversitemizin 
bölgesinde güçlü ve marka 
üniversite olma yolunda hız-
la ilerlediğini, üniversitemizi 
tercih edecek aday öğrencile-
rin de bu hususu göz önünde 
bulundurmaları gerektiğine 
dikkat çekti. Yozgat Bozok Üni-
versitesi’ni, bu ülkenin yarınla-
rında söz sahibi olacak gençleri 
donanımlı şekilde yetiştirmeye 
çalışan, hedef ve başarı odaklı 
bir üniversite olarak tanımla-
yan Rektörümüz, “Hayallerimiz 
ve hedeflerimiz var. Bu azim 
ve karalılıkla mottomuz olan 
“kararlılıkla başarıyı” hedefle-

mekteyiz. Bölgesine ve ülkesi-
ne değer katan hatta bu çerçe-
vede ürettiği bilgiyi insanlığın 
hizmetine sunan üniversite-
miz, marka bir üniversite olma 
yolunda hızla ilerlemektedir” 
dedi.

Rektörümüz, Yozgat Bozok 
Üniversitesi’nin ihtisas alanı 
itibariyle kenevirin ekonomiye 
kazandırılması noktasında Tür-
kiye’de tek yetkili üniversite; 
dünyada ise kenevir disiplini ile 
ilgili çalışma yapan ikinci üni-
versite olma özelliğini taşıdık-
larını vurguladı. Rektörümüz 

kenevir özelinde üniversitemiz 
bünyesinde bölgesel kalkınma 
odaklı insanlığa ve ülke ekono-
misine değer katacak kısa, orta 
ve uzun vadeli yürütülen çalış-
malar hakkında da izleyicilere 
bilgiler aktardı.

Rektörümüz, tercih sürecinde 
olan tüm öğrencileri, karalılıkla 
başarıya sloganıyla huzurlu bir 
şehirde, her alana hitap eden 
geniş yelpazede bölüm ve 
programlarıyla Yozgat Bozok 
Üniversitesi Ailesi çatısı altında 
buluşmaya davet etti.

REKTÖRÜMÜZ BENGÜTÜRK KANALINDA CANLI 
YAYIN KONUĞU OLDU

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ, tercih öncesi öğrencileri Üniversitemiz hakkında 
bilgilendirmek üzere BENGÜTÜRK kanalında canlı yayın konuğu oldu.
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Üniversitemiz Uzaktan Öğre-
tim Uygulama ve Araştırma 
Merkezi ve Medya Çalışmaları 
Uygulama ve Araştırma Mer-
kezi işbirliğinde 25-29 Temmuz 
tarihleri arasında fakülte, yük-
sekokul ve meslek yükseko-
kullarının canlı yayınlarla tanı-
tılacağı programda; bölüm ve 
programların yanı sıra üniver-
sitemizin akademik, sosyal ve 
kültürel imkânları hakkında yol 
gösterici bilgiler paylaşılacak.

Üniversite tercihi yapacak 
adaylara yönelik hazırlanan 
ve adayların üniversiteleri en 
yetkili ağızlardan tanımaları-
nı sağlayan programın ilk gün 
konuğu Rektörümüz Prof. Dr. 
Ahmet Karadağ oldu.
Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet 
Karadağ üniversitemizin fiziki 
durumu, teknik altyapısı, öğre-
tim kadrosu, akademik bölüm-
leri ile üniversitemizin sunduğu 
sosyal, kültürel ve sportif im-
kânlar konusunda aday öğren-

cileri bilgilendirdi. 

Yozgat Bozok Üniversitesi bir 
ilk gerçekleştirerek öğrencile-
rin kolay ve bilinçli bir tercih 
yapabilmeleri adına tercihki-
lavuzu.bozok.edu.tr adresiyle 
il ve bölge bazlı online tercih 
rehberi kolaylığı sunduklarına 
dikkat çeken Rektörümüz Prof. 
Dr. Ahmet Karadağ, “YÖK Atlas 
verilerini referans alarak oluş-
turduğumuz sistemle, aday öğ-
renciler son dört yıla ait bölüm 

REKTÖRÜMÜZ ÜNİVERSİTEMİZ YOBU TV’DE 
CANLI OLARAK YAYINLANAN “TERCİH DÖNEMİ” 
PROGRAMININ KONUĞU OLDU

Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Üniversitemiz YOBU TV’de canlı olarak yayınlanan ve 
yükseköğretim kurumlarına tercih yapacak öğrencilere yönelik hazırlanan “Tercih Dönemi” 
programının konuğu oldu.
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ve programlara ilişkin verilere 
ücretsiz olarak kolaylıkla erişe-
bileceklerdir” dedi.

İhtisas alanımızla ilgili endüst-
riyel kenevir özelinde yapılan 
çalışmalar, projeler ve hedefler 
hakkında da bilgiler aktaran 
Rektörümüz, Yozgat Bozok 
Üniversitesini tercih edecek 
öğrencilere ihtisas üniversitesi 
olmanın sağladığı avantajlar-
dan bahsetti. 
Yozgat Bozok Üniversitesi’ni, 
akademyaya çok güçlü hitap 
eden, eğitim-öğretim süreçle-
rinde öğrenci odaklı olmayı iç-
selleştirmiş, bu ülkenin yarınla-
rında söz sahibi olacak gençleri 
donanımlı şekilde yetiştirmeye 
çalışan, hedef ve başarı odaklı 
bir üniversite olarak tanımla-

yan Rektörümüz “Hayallerimiz 
ve hedeflerimiz var. Bu azim ve 
karalılıkla mottomuz olan ka-
rarlılıkla başarıyı hedeflemek-
teyiz. Bölgesine ve ülkesine 
değer katan hatta bu çerçe-
vede ürettiği bilgiyi insanlığın 
hizmetine sunan üniversite-
miz, marka bir üniversite olma 
yolunda hızla ilerlemektedir” 
dedi.

Yozgat Bozok Üniversitesi’nin 
gelecek vizyonu ve stratejisi-
ni girişimci üniversite olarak 
planladığını belirten Rektörü-
müz Prof. Dr. Ahmet Karadağ 
tercihleri Yozgat Bozok Üniver-
sitesi olacak öğrencilerin belir-
lenen bu vizyon ve stratejiyle 
eğitim-öğretim süreçlerinde 
ciddi bir farklılığı hissedecekle-

rinin altını çizdi.

Öğrencilerden gelen soruları 
yanıtlayan Rektörümüz, “İnan-
mak başarmanın yarısıdır. Biz 
kararlılık ortaya koyarak başa-
rıya odaklandık. Hedeflerimize 
yönelik hedefleri ve idealle-
ri olan bir üniversiteyiz. Orta 
Anadolu’da barınma problemi 
olmayan huzurlu ve mütevazi 
bir şehirde amatör ruhu kay-
betmemiş akademik ve idari 
personeliyle eğitim öğretim 
süreçlerine ve geleceğe odak-
lanmış ‘Karalılıkla, Başarıya…’ 
sloganıyla Yozgat Bozok Üni-
versitesi’nde öğrencilerimizi 
başarı hikayesi yazmaya davet 
ediyorum” dedi.
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Kararlılıkla, Başarıya...


