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Bölgenin eğitim üssü olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Bozok Üniversitesi 
hayırseverlerin desteği ve işbirliği protokolleri ile gelişip büyüyor.  Bu kapsamda Üniver-
sitemiz ve İslam Konferansı Örgütü Genel Sekreteri Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu ile 
yapılan görüşmeler sonucunda Üniversitemiz kampüs alanında aynı zamanda kütüphane 
ve müze olarak kullanılacak olan bir merkez yaptırılmasına karar verildi. 

Üniversite Senatomuzun 15 Eylül 2011 tarih ve 12 sayılı kararı ile kurulma kararı alanın 
“Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu Tarih ve Kültür, Araştırma ve Uygulama Merkezi”  2 Mayıs 
2011 tarihinde yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde hayat buluyor. Prof. Dr. Ekmeleddin 
İhsanoğlu’nun ailesine ait olan tarihi Ağvanlıoğlu Konağı’nın birebir aynı olarak ve üniver-
sitemiz tarafından inşaa ettirilecek olan merkez öğrencilerimizin, personelimizin ve Yozgat 
halkının hizmetine sunulacak. 

Ülkemizin ve Yozgat’ın yetiştirdiği müstesna akademik ve diplomatik simalardan olan Prof. 
Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu sözkonusu merkeze 10 binin üzerinde çok değerli kitap, tarihi ve 
kültürel değeri olan eşya ve sanat eseri bağışlayacak. Projenin hazırlanmasında Prof. Dr. Ek-
meleddin İhsanoğlu’nun mimarlarından teknik destek alındı. Bu maksatla yapılan ziyaretle 
Kampüs alanı Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar ve ekibinin de rehberliğinde gezilerek ön 
çalışma yapıldı. İnceleme gezisine hayırsever işadamı Erdoğan Akdağ’ın mimarı da Erdoğan 
Akdağ tarafından yaptırılacak camii ile ilgili tespitlerde bulunmak ve teknik destek vermek 
üzere katıldı. 
 
İncelemeler esnasında açıklamalarda bulunan Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar şunları 
söyledi; “Bozok Üniversitesi’nin 80-100 yıllık geleceğini kurtaracak bir projeye imza atıyoruz. 
Yozgat’ın tarihini, kültürünü yansıtan “Tarihi Kent Modeli”ni kampüsümüze inşa edeceğiz. 
Bizim için tüm Yozgatlılar önemlidir. Üniversitemize büyük katkılarda bulunan Prof. Dr. 
Ekmeleddin İhsanoğlu, hayırsever işadamlarımız Erdoğan Akdağ ve Bilal Şahin gibi çok 
değerli insanlarımız mevcut. Bu değerli kişilerin katkıları ile önümüzdeki yıllarda Yozgat’ın 
tarihini, kültürünü, yansıtan “Yozgat Tarihi Kent Modelini” Üniversitemiz Erdoğan Akdağ 
Kampüsü’nün tam ortasına inşa etmek istiyoruz. Üniversitemiz tarafından inşaat ettirilecek ve Sayın Prof. Dr. Ekmeledin 
İhsanoğlu ile yapılan işbirliği ile kendilerinin paha biçilmez eser ve kitaplarla katkıda bulunacağı aynı zamanda müze ve 
kütüphane olarak kullanılacak olan “Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu Tarih ve Kültür, Araştırma ve Uygulama Merkezi” , 
Sayın Erdoğan Akdağ’ın yaptıracağı camii restorasyonu devam eden tarihi köprüler ve sosyal tesislerle birlikte komple 
bir proje şeklinde kampüsümüzü şekillendirme düşüncemiz var. Önümüzdeki dönemlerde planımız öğrencilerimizin 
ve çalışanlarımızın vakit geçirebilecekleri sosyal tesisler yaparak Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kampüsü’nde olduğu 
gibi bir yaşam alanı yaratmaktır. Biz kampüsümüzün yapılanmasını bir bütün olarak değerlendiriyor ve üzerinde cami, 
konak, gölet, restoranlar, kafeteryalar gibi öğrencilerimizin ve akademik-idari personelimizin yararlanacağı sosyal 
mekanların oluşturulmasını gerekli buluyoruz. Bu iki değerli proje ile de bu niyetimizin ilk adımını atmış olacağız. Bu 
projeler Üniversitemizin 3-5 yılını değil 80 -100 yılını kurtaracak projelerdir.”

ÜNİVERSİTEMİZDE “YOZGAT TARİHİ KENT MODELİ” HAYATA GEÇİRİLİYOR
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Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar ve beraberindeki heyet, Boğazlıyan Meslek 
Yüksekokulu'nda bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Boğazlıyan’a gitti. Rektörümüz 
Prof. Dr. Uçar ziyarette okul yönetimi, idari ve akademik personel ve öğrencilerle bir 
araya gelerek 2011-2012 Akademik Yılı’nda eğitim öğretime başlayan okulun son du-
rumu hakkında bilgi aldı.

Okul çalışanları ve öğrencilerle bir araya gelerek sohbet eden ve durumu yerinde göz-
lemleyen Prof. Dr.  Tamer Uçar şunları kaydetti; “Boğazlıyan Meslek Yüksekokulumuz 
2011-2012 Akademik Yılı’nda Bilgisayar Programcılığı bölümünü açarak 27 öğrencimiz 
ile eğitim öğretime başlamıştır. Bu Boğazlıyan ilçemiz için bir ilktir. Göreve geldiğimiz ilk 
günden beri Üniversitemizin her alanında olduğu gibi Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu-
muzu da yakından takip ediyor ve sıkıntıları biliyoruz. Bu sıkıntıların yakın takipçisiyiz 
ve çözüm ürettik. Üretmeye de devam ediyoruz. Okulumuzun doğalgaz, kanalizasyon, 
su gibi temel alt yapı sorunlarını göreve geldiğimiz gün itibariyle yakın takibimizle çö-
zümledik. Var olan ve bir dizi görüşmelerle yakından takip etmiş olduğumuz elektrik 
sorununa ilişkin ÇEDAŞ yetkilileri ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde şu an 
geçici olarak elektriğimiz sağlanmış bulunmaktadır. Ancak bu geçici çözümdür. Biz ÇE-
DAŞ yetkilileri ile görüştük ve ihalesi tamamlanan trafonun yapılacağı bilgisini aldık. En 
kısa zamanda trafonun inşası ile kesin çözümü de üretmiş olacağız. Yönetim olarak bu 
eksiklikleri takip ediyor, idarecilerimizi ve sevgili öğrencilerimizi dinliyoruz. Biz bunun 
için varız.”Öğrencilerle tek tek konuşup ihtiyaç ve taleplerini de dinleyen Rektörümüz 
Prof. Dr. Tamer Uçar şunları söyledi; “Boğazlıyan’da Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun yurdu 
bulunmamaktadır. Biz iyi niyet ve samimiyetle Boğazlıyan halkının talebini dinleyerek 
Bozok Üniversitesi olarak ilçemizde Meslek Yüksekokulumuzu açtık ve sevgili öğrenci-
lerimizi eğitim için kabul ettik. Yalnız, burada sağlıklı bir eğitim ve öğretim olması için 
fiziki koşulların sağlanması büyük önem arz etmektedir. Öğrencilerimizin ihtiyacı olan 
barınma ihtiyacının da karşılanması için harekete geçtik. Burada konuyla ilgili yerel yö-
neticilerle görüşerek elbirliği ile bir çözüm üretmek niyetindeyiz. Bu öğrenciler sadece 
Bozok Üniversitesi’nin öğrencileri değil Boğazlıyan’ın misafiridir. Bu anlayışla ve elbirli-
ği ile sayın yerel yöneticilerimizle çözümü elbirliği ile üreteceğimize inanıyoruz. Eğer en 
kısa zamanda yurt meselesi başta olmak üzere öğrencilerin barınma sorunu çözülmez 
ve elektrik trafosunun yapılması işi tamamlanmaz ise, bu sorunlar çözülünceye kadar 
bizlere emanet edilen öğrencilerimizin eğitim öğretimlerini Yozgat merkezdeki Erdo-
ğan Akdağ Kampüsü’nde devam ettirmek ve onları orada misafir etmek de dahil olmak 

üzere çözümler geliştirmeyi gündemimize alabiliriz. Ayrıca bu yaşananlar bir kez daha göstermiştir ki, ilçelerimizde 
meslek yüksekokulları açmak konusunda oldukça titiz davranmak durumundayız. Bu amaçla yönetim olarak yaklaşık 
bir ay kadar önce ilçelerde meslek yüksekokulları açabilmek için gerekli kriterleri belirlemek ve bunu belli usul ve esas-
lara bağlamak amacıyla bir çalışma başlatmış bulunmaktayız. Elbette bu ve benzeri konularda Üniversitemiz yetkili 
kurulları nihai kararı verecektir.” dedi. 

Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar son olarak; “Amacımız, öğrencilerimizi en modern imkanlarda, eksiksiz fiziki şartlar-
da son akademik bilgilerle donatarak mezun etmektir. Bunun için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. İşimizin 
takipçisiyiz ve çözümün merkezi olmaya devam edeceğiz.” dedi.

 "İŞİMİZİN TAKİPÇİSİYİZ VE ÇÖZÜMÜN MERKEZİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ...!” 
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Üniversitemiz Erdoğan Akdağ Kampüs alanına Üniversitemiz tarafından inşaatı yaptırılacak 
ve Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu tarafından kitap ve tarihi eşyanın bağışlanmasıyla hiz-
mete girecek olan “Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu Tarih ve Kültür, Araştırma ve Uygulama 
Merkezi ile Hayırsever İşadamı Erdoğan Akdağ tarafından yaptırılacak olan 1000 kişilik camii 
inşaatlarının yapılacağı bölgede Yozgat Valisi Necati Şentürk, Belediye Başkanı Yusuf Başer, 
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Hasan Yumak, Rektör Özel Ka-
lem Müdürü Levent Şimşek, Bayındırlık ve İskan İl Müdürü İbrahim Tamer, işadamı Erdoğan 
Akdağ’ı temsilen Ayhan Mete’nin katılımı ile inceleme ve değerlendirme gezisi yapıldı. Her 
iki binanın da inşaatının hafriyat çalışmalarına önümüzdeki günlerde start verilecek.

TARİH VE KÜLTÜR, ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ İLE 1000 KİŞİLİK 
CAMİİ İNŞAATI ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR

Üniversitemiz Erdoğan Akdağ Kampüs alanına İlahiyat Fakültesi ve uygulama cami yaptıran 
eğitim gönüllüsü Yozgatlı hayırsever işadamı Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi Dekanımızın 
kullanımına sunulmak üzere son model hizmet aracı alarak Bozok Üniversitesi Vakfı 
aracılığı ile Üniversitemize bağışladı. Bozok Üniversitesi Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve 
Yozgat Valisi Necati Şentürk, Vakıf Mütevelli Heyeti Üyeleri Yozgat Belediye Başkanı Yusuf 
Başer ve Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, Vakıf Müdürü Mehmet Yancıoğlu’nun katıldığı 
törenle aracın devir teslimi yapıldı. Bozok Üniversitesi Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Yoz-
gat Valisi Necati Şentürk son model jipin ruhsat ve anahtarını Rektörümüz Prof. Dr. Tamer 
Uçar’a teslim etti. Devir teslim töreninde Vakıf Başkanı ve Yozgat Valisi Necati Şentürk 
şunları söyledi; “hayırsever işadamımız Bilal Şahin Beyefendi Vakfımız aracılığı ile Bozok 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığına son model bir araç bağışlamıştır. Kendileri, 
İlahiyat Fakültesi Uygulama Camii ve yakında temeli atılacak olan yurt binasının inşaatını 
da üstlenmiştir. Kendisine bu değerli katkılarından ötürü teşekkür ediyorum ve Üniver-
site Vakfı Başkanı olarak aracın ruhsatı ve anahtarını Bozok Üniversitesi Rektörüne teslim 
ediyorum.” 

Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar; “Üniversitemiz değerli  işadamlarımızın katkı ve 
destekleri ile gelişip büyümeye devam ediyor. Malumunuz olduğu üzere sadece kamu katkıları ile üniversitelerin 
büyümesi mümkün değil. Burada değerli işadamlarımızın katkıları büyük önem arz ediyor. Sayın Bilal Şahin Beye-
fendi de bu değerli işadamlarımızdan biridir. Kendisi İlahiyat Fakültemizi ve uygulama camiini yaptırma sözü vermişti, 
sözünü tuttu, binalar tamamlanmak üzeredir. Ayrıca İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin barınması için yurt yaptırma 
sözünü de değerli işadamımızdan almış bulunuyoruz. Sayın Vakıf Başkanımızın teslim ettiği evrak ve anahtarı alarak 
aracı Dekanımızın hizmetine vermiş olacağız, katkılarından dolayı hayırsever işadamımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

İşadamı Bilal Şahin; “doğduğum büyüdüğüm topraklara vefa borcumu eğitime yatırım yaparak ödemek en büyük eme-
limdi. Bunu Bozok Üniversitemiz aracılığı ile yapmaktan dolayı çok memnunum. Üniversitemizin ilimizin kalkınması ve 
gelişmesine çok büyük katkıları olacağına inancım sonsuzdur. İlahiyat Fakültesi Dekanımızla görüştüm, yapımı tamam-
lanan fakültemizin iç tefrişatına da başlıyoruz. Yurt binası da en kısa zamanda temeli atılarak hizmete sunulacaktır. 
Kendimi Bozok Üniversitesi’nin eğitim gönüllüsü olarak görmekten büyük bir onur duyuyorum.” dedi.

HAYIRSEVER İŞADAMI BİLAL ŞAHİN ÜNİVERSİTEMİZE KATKI 
SAĞLAMAYA DEVAM EDİYOR
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Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Taha Niyazi Karaca ile yaptığımız söyleşide Bozok Üniversitesi’nin vermiş 
olduğu eğitim, sosyo-kültürel faaliyetlere verdiği destek ve ekonomik yapının kalkınmasına ilişkin yaptığı çalışmalarla 
hem Yozgat’ın hem de bölgenin gözbebeği bir eğitim kurumu olduğunu kaydetti. 

Yakın Çağ Tarihi alanında yapmış oluğu bilimsel çalışmalar ile Türkiye’de ilklere imza atan Prof. Dr. Taha Niyazi Karaca 
1967 yılında Yozgat’ta doğdu. Ortaöğrenimini burada tamamladıktan sonra 1988 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi 
Tarih Bölümü’nden mezuniyetinin ardından aynı üniversitede Tarih Bölümü’nde doktora eğitimini tamamladı. 1996’da 
Yozgat’a dönerek Erciyes Üniversitesi’ne bağlı iken Yozgat Fen Edebiyat Fakültesi’nde Yrd. Doç. olarak göreve atandı. 
2006 yılında Bozok Üniversitesi kurulduğunda Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün kurucu müdürlüğünü üstlenen Prof. Dr. 
Taha Niyazi Karaca üç yıl bu görevi yürüttü. 2011 yılı itibari ile  Rektör Yardımcılığı görevine atandı. Güzel sanatlardan 
resime; özellikle yağlı boya resim sanatına ilgi duyan Prof. Dr. Karaca, vakit bulduğu müddetçe sporla  ilgilenmektedir. 

Rektör Yardımcılığı görevine atanmanızla beraber sorumluluk alanlarınız genişledi. Yeni görevinize ilişkin 
düşünceleriniz nelerdir? 

Rektör Yardımcılığı görevi büyük bir sorumluluk benim açımdan. Üniversitemizin kurumsallaşmasının sağlanması açı-
sından bilinçli, sorumlu ve en önemlisi farkındalığı ortaya koyan bir yönetim anlayışının olması gerekiyor. Olaya bakış 
açım şu; bilinçlilik, sorumluluk ve farkındalık olmadığında irade dışı gelişmeler ortaya çıkabiliyor. Bu bakış açısıyla üst-
lendiğim görev tam anlamıyla büyük bir sorumluluk gerektiriyor. Nitekim bu görevi üstlenmekle de her şeyden önce 
Üniversitemizin kurumsallaşması sürecine katkıda bulunmayı temel hedefim olarak görüyorum. 

Yönetim olarak önümüzdeki dönem için üniversite personelinin ve öğrencilerimizin bulunmaktan memnuniyet ve onur 
duyduğu bir yapıyı ortaya çıkarmak istiyoruz. Bunun için öncelikle çatışma kültüründen ziyade uzlaşma ve dayanışma 
kültürünü ortaya çıkararak çalışmamız gerektiğine inanıyorum. İkinci olarak, kurumsallaşmaya paralel olarak su, elekt-
rik, ulaşım ve ısınma gibi temel sorunların giderilmiş olduğu kaliteli bir yaşam alanının kullanıma sunulması gerektiğini 
düşünüyorum. Diğer taraftan Üniversitemizin çözmesi gereken en önemli sorunlardan birinin de Yozgat-Kayseri şehir-
lerarası Atatürk Yolu’nun kampüsümüzü ikiye bölmüş olmasıdır. Kampüsümüzün bütünlüğünü bozan bu sorunun bir 
an önce çözüme kavuşturulması için gerekli çalışmalar başlatıldı. Sayın Rektörümüz bu konuda inisiyatifi ele alarak, 
hem kampüsün hem de Yozgat’ın ulaşım sorununu çözmeye yönelik projeleri ilgili makamlarla paylaşmaktadır. Bu pro-
jelerin destek görmesi halinde üniversite kampüsü daha fazla fonksiyonel bir alan haline gelecektir. Kampüsümüzün 
bütünleşik bir yapıya kavuşmasıyla hem öğrencilerimizin hem de çalışanlarımızın güvenliğini sağlamış olacağız. Diğer 
taraftan kampüsün merkezini oluşturarak bu bölgede öğrencilerimizin temel ihtiyaçlarını karşılayacakları binaların yer 
almasıyla hem görsel hem de işlevsel bir yaşam alanı ortaya çıkarılacaktır. 

Diğer bir amacımız da, üniversitemizin yaptığı çalışma ve etkinlikleriyle bulunduğu bölgenin sosyo-kültürel faaliyetlerin 
merkezinde olmasını sağlamaktır. Bu yüzden öncelikle Kongre ve Kültür Merkezi binası inşaatının bir an önce bitmesi 
gerekiyor. Sadece eğitim veren değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal faaliyetlerin organizasyonlarını yapan bir kurum 
olmak için çaba göstermekteyiz. Çok kısa sürede üniversitemiz tam manasıyla bir kültür ve sosyal faaliyetler merkezi 
haline gelerek, ulusal ve uluslararası anlamda dikkat çeken etkinliklere imza atacaktır.

“Bozok Üniversitesi Farklılıkları Ortaya Koydu.”

Yozgat’ta bir Üniversite kurulmasının şehre olan katkılarını değerlendirebilir misiniz? 

Yozgat’a üniversite kurulmadan önceki ve sonraki haliyle bakıp değerlendirmek gerekiyor. Bana göre üniversitesinin 
kurulmasından sonra Yozgat’a kazandırılmış çok fazla artı değer mevcut. Üniversiteler bir şehrin rengârenk yapısını 
ortaya çıkaracak tek unsurdur aslında. İlk bakışta, öğrencilerin katkısı, çok kültürlülüğün getirmiş olduğu katkı, Yozgat’a 
gelen insanların getirdiği değerler ve algılama değişikliği sayılabilir. Daha önce tutucu bir tavırla, üniversiteyi sadece 
ekonomik getiri olarak gören gözler artık üniversitenin şehre getirmiş olduğu çok boyutlu farklılığı görebilmektedir. Bu 
nedenle Bozok Üniversitesi farklılıkları ortaya koydu; farklı düşünceleri, tarzları, farklı yaşam tarzlarını bir araya getirdi.  
Üniversitemizin yaptığı etkinlikler sadece öğrencilerimiz için değil tüm halkımıza hitap etmektedir. Yozgat halkı eğitime 
önem verir, çocuklarının üniversite okumasını arzu eder. Daha önce üniversiteyi başka şehirlerde gören veya hayal 
eden Yozgatlı gençlerimiz yanı başlarında bulunan Bozok Üniversitesi ile eğitim hedeflerini daha da somut hale geti-
rebilmişlerdir. Sadece sosyo-kültürel anlamda değil, belli sektörlerin kalitesinin yükselmesi de Bozok Üniversitesi’nin 
kurulmasıyla gerçekleşmiştir. Dolayısıyla Üniversitemiz güdülenen değil; güdüleyen, etki eden ve seviye belirleyen bir 
noktadır. Sonuç itibariyle Üniversitemiz Yozgat’ın ilerlemesi ve gelişmesinde önemli bir referans noktasıdır. 

“Üniversitemiz Her Bölgenin Üniversitesidir.” 

Bozok Üniversitesi’nin büyükşehirlerdeki üniversitelerle karşılaştırıldığında öğrenciler açısından avantajları 
nelerdir?

Üniversiteler sadece eğitim atmosferi değil, kültür atmosferinin de teneffüs edildiği yerlerdir. Bozok Üniversitesi ne-
den tercih edilmeli hususuna baktığımızda ilk önce Yozgat güvenli bir yer, ikinci olarak öğrencilerimiz normal şartlarda 
büyükşehirlerde göremeyecekleri yardımı gerek şehir halkından, gerekse üniversitede bulunan hocalarından ve idari 
çalışanlarından kolaylıkla alabilmektedirler. 

Daha önce Ankara gibi büyük şehirlerde bulunan öğrencilerle söyleşilerim oldu. Ankara gibi büyük bir şehirde öğrenci-
ler; “Burada yapacak bir şey yok diye” sitem etmektedirler. Oysa burada bizim öğrencilerimiz daha aktifdirler. Tiyatro 
ve müzikle ilgileniyorlar. Folklor ekiplerimiz var. Gazete ve dergi çıkarıyorlar. Gezi düzenliyorlar. Küçük bir şehirde olma-
nın da etkisiyle öğrencilerimiz mutlaka bir şeyler yapmalıyız duygusuyla hareket etmektedirler. 

Yaklaşık 9.000 öğrencimizin 2.200 kadarı Yozgat nüfusuna kayıtlı bulunuyor. Bunların büyük çoğunluğu meslek yükse-
kokullarında öğrenim görüyor. Geri kalan öğrencilerimiz sırasıyla İç Anadolu’nun diğer şehirlerinden, Marmara, Ege ve 

diğer bölgelerimizden gelmektedir. Özellikle İç Anadolu’da ilk sıralarda Ankara, Kayseri, Konya 
ve Sivas illeri yer almaktadır. Bu da gösteriyor ki Üniversitemiz her bölgenin üniversitesidir.

“Üniversitemiz güdülenen değil, güdüleyen, etkileyen ve seviye 
belirleyen bir noktadır.” 

Önümüzdeki günler için öncelikli planlarınız nelerdir? 

Şu an itibari ile Yozgatımızı Bozok Üniversitesi ile beraber bir kongre merkezi haline getirmek 
öncelikli planlarımızdan biridir. Bunun için imkânlarımız mevcut, genel eğilim büyük. Büyük 
şehirlerde ve özellikle Ankara’da kongreler şehir merkezinden ziyade çevre ilçelerde yapılmak-
tadır. Bizim amacımız mümkün mertebe ulusal kongrelerin bu tarafa taşınmasını sağlamaktır. 
Bunun içinse öncelikle Kongre ve Kültür Merkezi binasının inşasının bitmesi ve bu tür kongre-
ler için yeterli maddi desteğin sağlanması gereklidir. Üniversite Vakfımızın bu tarz faaliyetlerde 
daha etkin rol oynaması beklenmektedir. Vakfın daha etkin bir yapıya kavuşturulması ve et-
kinliklere destek olmasıyla Bozok Üniversitesi’nin bölgenin kültür merkezi haline gelebilmesi 
ile mümkün olabilecektir. 

Üniversitemiz henüz çok genç bir üniversitedir. Buna rağmen ortaya koyduğu gelişme kapasi-
tesi; önümüzdeki yıllarda bölgesinde çok etkin, tercih edilir, tam manasıyla hem Yozgat’ın hem 
de İç Anadolu’nun gözbebeği bir eğitim yuvası haline geleceğini göstermektedir.

“Gelişen Kapasitesi ile Hem Yozgat’ın Hem de İç Anadolu’nun Gözbebeği Olacağız”



Üniversitemizin 2011-2012 Akademik Yılı Açılışı düzen-
lenen törenle yapıldı. Fen Edebiyat Fakültesi Konferans 
Salonu'nda gerçekleştirilen törene  Kırgızistan Meclis Baş-
kanı Ahmatbek Keldibekov, Türkiye Büyük Millet Mecli-
si İdare Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, 
Kırgısiztan Ankara Büyükelçisi Ermek İbraimov ve Dışişleri 
Bakan Yardımcısı Nurlan Aytmurzaev, Genel Sekreterlik 
Uluslararası İşbirliği Dairesi Başkanı  Dzhanat Dzhaman-
kulov, Uluslararası İşbirliği Dairesi Protokol Müdürü Musa 
Dzhamanbaev, Yozgat Valisi Necati Şentürk, Yozgat Millet-
vekilleri Av. Yusuf Başer, Dr. Ertuğrul Soysal,  
Belediye Başkanı Yusuf Başer,  İl Jandar-
ma Alay Komutan Vekili Yarbay Mikail Tek, 
Cumhuriyet Başsavcısı Metin Durgun, Bölge 
İdare Mahkemesi Başkanı Bekir Demirci,  
Rektörümüz  Prof. Dr. Tamer Uçar,   çeşitli 
kurum ve kuruluş yöneticileri, üniversitemiz 
akademik ve idari personeli ile öğrenciler 
katıldı.

Programları dolayısıyla 2011-2012 Akade-
mik Yılı Açılış Töreni’ne katılamayan Cum-
hurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, TBMM  Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan 
Yardımcısı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Cumhuriyet Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Dökmetaş gönderdikleri tebrik 
mesajı ile Üniversitemizin 2011-2012 Akademik Yılını kut-
layarak hayırlı olsun temennisinde bulundular.

Tören Saygı Duruşu'nun ardından Kırgızistan ve Ülkemiz 
Milli Marşlarının okunması ile devam etti. Açılış konuşma-
sını yapan Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Uçar 
konuşmasında şunları söyledi; "Bozok Üniversitesi'nin 
2011-2012 akademik yılı açılış töreninde sizlerle birlikte 
olmaktan mutluluk ve onur duymaktayım. Ayrıca Üni-
versitemizin akademik yıl açılış töreninde kardeş ülkemiz 
Kırgızistan'ın Meclis Başkanı Sayın Ahmatbek Keldibekov 
ve heyetini aramızda görmekten sevinç ve gurur duyuyo-
rum. Törenimizi onurlandırdığı için Sayın Keldibekov'a ve 

siz değerli konuklarımıza hoş geldiniz diyor, saygılarımı su-
nuyorum." Prof. Dr. Tamer Uçar; Üniversitemizin dünden 
bugüne almış olduğu yol ve son durumu hakkında bilgiler 
vererek başladığı konuşmasında Kırgızistan devlet adam-
larını Üniversitemizde ağırlamış olmaktan duyduğu mem-
nuniyeti dile getirerek, Kırgızistan Manas Üniversitesi ile 
Bozok Üniversitesinin kardeş üniversiteler olarak işbirliği 
yapacaklarını belirtti. Prof. Dr. Uçar, sözlerine şöyle devam 
etti: "dünyaca ünlü ve hikayesinden feyiz alınan Manas 
Destanı'nın doğduğu topraklar olan Kırgızistan sahip oldu-

ğu beş milyonluk nüfusu içinde pek çok etnik 
gruptan vatandaş ile barış ve huzur içinde 
yaşamayı gaye edinmiştir. Orta Asya'nın kal-
binde bir Demokrasi Adası olarak addedilen 
Kırgızistan bağımsızlığına kavuştuğu 1991 
yılından bu yana dengi ülkeler içerisinde 
demokrasinin kurulumu ve yerleşmesi için 
prensiplerinden ödün vermeksizin üstün bir 
gayret sarf etmiştir.  Kırgızistan'ın demok-
ratik toplum düzeni, çağdaş yaşam tarzı ve 
kalkınma azmindeki ekonomisiyle hak ettiği 
yere ulaşabilmesi için şimdiye değin verdiği-

miz desteği, yapacağımız işbirliği projelerini 
sürdürmeye devam edeceğiz. Atası ile atamız denk dua-
sı ile duamız denk, bu güzide ülkenin çok değerli devlet 
adamlarını Üniversitemizde konuk etmekten dolayı onur 
duymaktayım. Türkiye Cumhuriyetinin temel değerleri 
çerçevesinde eğitimini sürdürecek olan, Bozok Üniversi-
tesi, barındırdığı dinamik unsurlar ile bunu başarabilecek 
güçtedir. Üniversitemizin seçkin akademik kadrosu, idari 
personeli ve ülkesini seven gençleri ile belirlenen hedefle-
rimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Bu yıl akade-
mik dönem ilk dersini verecek değerli hocamız, Sayın Prof. 
Dr. Reşat Genç, Türk Tarih ve Kültürü üzerine çalışmaları 
ile akademik dünyada uzun yıllar hizmet etmiş,  zekası ve 
üstün davranış becerileri ile öğretim üyeleri ve öğrenci-
lerin yetişmesinde büyük emeği olan bir bilim adamıdır. 
Üniversitemiz kütüphanesine yapmış olduğu kitap bağışı 
ile de memleketine değerli bir hizmette bulunmuştur.

ÜNİVERSİTEMİZİN 2011-2012 AKADEMİK YILI AÇILIŞI TÖRENİNDE KIRGIZİSTAN MECLİS 
BAŞKANI AHMATBEK KELDİBEKOV'A İKTİSAT FAHRİ DOKTORA UNVANI VERİLDİ. 

Değerli hocamıza Üniversitemize ve memleketine hoşgel-
diniz diyor ve ilk dersi verecek olmasından kıvanç duydu-
ğumuzu belirtmek istiyorum. 2011-2012 Akademik Yılı’nın 
öğretim üyelerimize, Üniversitemiz mensupların ve sevgili 
öğrencilerimize başarı getirmesini temenni ederek, Üni-
versitemizin açılış törenini onurlandıran siz değerli konuk-
larımıza sevgi ve saygılarımla şükranlarımı sunuyorum.”

Yozgat Valisi Necati Şentürk yaptığı konuşmada 2011-
2012 Akademik Yılı’nın değerli hocalarımız ve öğrencileri-
miz için hayırlı olmasını temenni ederek Kırgızistan Meclis 
Başkanı ve heyetinin Yozgat’ta bulunmalarından duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. Vali Necati Şentürk;  “Ana Yur-
dumuzdan Ata Yurdumuza hoş geldiniz 
diyoruz. Biz bir babanın iki evladıyız. 
Atamız, dilimiz, dinimiz, kalplerimiz 
birdir bizim. Kırgızistan bağımsızlığını 
kazandığında Birleşmiş Milletler bay-
rakları içerisinde 6 Türk bayrağının 
dalgalanmasından büyük onur duy-
muştum. Yozgat halkı da Bozok Türk-
menlerinin mensubudur. Bu vesile ile 
Kırgızistan’ın Oş Kenti ile Yozgat’ı kar-
deş il ilan ettik. Kırgızistan Manas Üniversitesi ve bizim 
Bozok Üniversitemiz Türk milletine has milli hasletlerini, 
üstün değerlerini yetiştirdikleri öğrencilerine aktarmakta-
dır. Yalnızca şehrimiz değil üniversitelerimiz de kardeştir.” 
dedi. TBMM Meclis Başkanı Cemil Çiçek’i vekâleten Kır-
gızistan Heyetine eşlik eden TBMM İdari Amiri AK Parti 
Çorum Milletvekili Salim Uslu konuşmasına, TBMM İdari 
Amiri olarak geldiği Yozgat’ta genç bir üniversitede olmak-
tan dolayı onur duyduğunu belirterek başladı. Uslu şunları 
söyledi; “Bozok Üniversitesi gerçekten genç fakat akade-
mik kadrosu, fiziki yapısı, öğrenci profili ve eğitim kalitesi 
ile performansı yüksek bir üniversite. Üniversitelerin fiziki 
şartları zaman içerisinde düzeltilir, akademik başarıların 
yanı sıra bir önemli katkı da üniversitelerin sanayi, hizmet 
sektörü gibi ekonomiye ivme kazandıracak bireylerin ye-
tiştirilmesi ile sağlanacaktır. Bozok Üniversitesi Yozgat ile 
beraber Türkiye’nin de kuruluşunun 100. yılı olan 2023’e 

pek çok sorunu çözümlenmiş olarak girecektir. Yaşından 
büyük işler başarmış olan Bozok Üniversitesi’nin 2011- 
2012 Akademik Yılını tebrik eder hayırlı olmasını temenni 
ederim.” 
Protokol konuşmalarının ardından Bozok Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Tamer Uçar, Kırgız Cumhuriyeti Meclis 
Başkanı Ahmatbek Keldibekov’a cübbesini giydirerek Fah-
ri Doktora Beratı’nı takdim etti. Fahri Doktora Unvanı’nın 
takdiminin ardından söz alan Kırgızistan Cumhuriyeti 
Meclis Başkanı Ahmatbek Keldibekov şunları söyledi; 
“Sizleri saygılarımla selamlıyorum. Kırgızistan’ın sıcak se-
lamını iletiyorum. TBMM Başkanı Sayın Cemil Çiçek’in 
memleketinde ve üniversitesinde bulunmaktan büyük 

zevk duyuyorum. Bozok Üniversitesi 
genç olmasına rağmen yeni nesli yetiş-
tirecek başarılı bir üniversite olmuştur. 
Üniversitenizin çok seçkin bir kadrosu 
var. Üniversiteler sadece eğitim yuva-
sı değil aynı zamanda halklar arasında 
köprü görevi de görmektedir. Manas 
Destanımızda eğitimin öneminin vur-
gulandığı gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurucusu Mustafa Kemal Atatürk de 

“Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” sözleri ile bilime dikkat 
çekmiştir. Bizim Türkiye ile ilişkilerimiz sadece evrak üze-
rinde kalmış ilişkiler değildir. Biz gerçek kardeş ülkeleriz ve 
bağlarımız bu ilişki üzerinden devam etmektedir. Türkiye, 
Kırgızistan bağımsızlığını kazandığında egemenliğini tanı-
yan ilk ülkedir. Çok kısa süre içerisinde kültür ortaklığına 
dayanarak ilişkilerimizi geliştirdik. Halkların ilişkileri canlı 
bir organizma gibidir. Bu organizmayı canlı tutacak olan 
şey de işbirlikleridir. Bu işbirliklerinin oluşmasına vesile ol-
duğunuz için teşekkür eder,  Bozok Üniversitesi’nin 2011-
2012 Akademik Yılını tebrik ederim.” 

Tören, Kırgızistan Meclis Başkanı Ahmatbek Keldibekov’un 
günün anısına Fen Edebiyat Fakültesi önüne fidan dikmesi 
ve Prof. Dr. Reşat Genç’in Kırgızistan’a ilişkin slayt eşliğin-
de bilgi aktararak 2011-2012 Akademik Yılının ilk dersini 
vermesiyle sona erdi. 
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Bozok Üniversitesi ve Romanya Kuzey Baia Mare Üniversitesi işbirliği ile yürütülen ve Avrupa 
Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından sağlanan hibe ile gerçekle-
şen "Motifler Dile Geldi"  Projesi hayata geçirildi. Bozok Üniversitesi'ne mensup öğrenci grubu 
tarafından geliştirilen proje kapsamında, Romanya Kuzey Baia Mare Üniversitesi’nden bir grup 
sanat eğitimi alan öğrenciler Türk motiflerini öğrenerek yaptıkları ebru, yağlı boya, seramik, 
karakalem, batik çalışmalarını sergiledİ.  Erdoğan Akdağ Kampüsü, Merkezi Yemekhane'de dü-
zenlenen sergi açılışına Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan 
Yumak ve Prof. Dr. Taha Niyazi Karaca, Uluslararası Ofis Başkanı Doç. Dr. Mustafa Böyükata, 
Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlileri Nefise Yüksel ve Ülkem Yaz, Proje Koordinatörü Gü-
zide Şenalp ve Kuzey Baia Mare Üniversitesi Proje Koordinatörü Gratiela Dana Boca, akademik 
ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Serginin açılışı sebebiyle bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Tamer Uçar; "bugün burada Ro-
manya Kuzey Baia Mare Üniversitesi ve Üniversitemiz işbirliği çerçevesinde gerçekleşen "Mo-
tifler Dile Geldi" Projesinin ürünlerini sergilemek üzere bir araya geldik. Üniversitemiz ulusal 
olduğu kadar uluslararası alanda da işbirliği çalışmalarına devam etmektedir.  Bu işbirlikleri 
sayesinde kültürel yakınlaşma sağlanmakta bu vesile ile iki ülke arasında sıcak dostluklar ku-
rulmaktadır. Sanatımızın, kültürümüzün tanıtılmasına ilişkin bu çalışmaların ortaya çıkmasın-
da emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi. Sergi sonunda projeye katkılarından dolayı, 
Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Nefise Yüksel, Ülkem Yaz ve Kuzey Baia Mare Üniversi-
tesi Proje Koordinatörü Gratiela Dana Boca'ya Prof. Dr. Tamer Uçar tarafından teşekkür plaketi 
takdim edildi. Öğrencilerle beraber hatıra fotoğrafının çekilmesi ile sergi açılışı sona erdi.

"MOTİFLER DİLE GELDİ" SERGİSİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Avrupa Birliği finansmanıyla Kayseri Erciyes Teknopark’ta yürütülmekte olan “Erciyes Teknopark Bölgesel Yenilikçilik 
Merkezi” projesi kapsamında Üniversitemize Yenilikçilik Merkezi yapılacak. Projeye ilişkin yürütülen çalışmalarla ilgili 
görüşmek üzere Merkezi Finans ve İhale Kurumu, Kayseri Erciyes Teknopark ve Sanayi Bakanlığı yetkilileri Rektörümüz 
Prof. Dr. Tamer Uçar’ı makamında ziyaret etti. Proje kapsamında Kayseri, Gaziantep ve Elazığ illerinde bölgesel düzeyde 
hayata geçirilecek olan Teknopark Projeleri’nden biri olan Bölgesel Yenilikçilik Merkezi Üniversitemize kurulacak. Bozok 
Üniversitesi Yenilikçilik Merkezi, Erdoğan Akdağ Kampüsü’nde 1890 metrekarelik alana inşa edilecek. Önümüzdeki 
günlerde ihalesi yapılacak olan merkezin inşaatının 2012 yılında tamamlanması planlanıyor. 

Görüşmede bir açıklama yapan Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar şunları söyledi; “Yenilikçilik Merkezi dediğimiz zaman 
içerisinde teknolojik yenilik açısından  yeni bir düşünce olan her türlü  ürünün üretilmesine yönelik bir takım yatırımlar 
akla ilk gelen şeyler. Yeni düşünce geliştirmek  isteyen öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz veya yeni fikirleri olan 
sanayicilerimiz Merkezimizdeki ofislerde çalışmalarını yürütebilecekler. Merkez genç dimağlar ve yenilikçi fikirler için 
uygulama üssü olacak. Merkezin hem Üniversitemizin hem de Yozgatımızın kalkınmasına faydalı olacağını düşünüyorum. 
Bu Merkez aynı zamanda Üniversitemizin topluma ve sanayiye bakan bir yüzü olacaktır. Her gün yepyeni projeleri 
hayata geçiren Üniversitemiz böyle yeni, bölgesel kalkınmada büyük bir rol oynayacak yeni projeleri hayata geçirmeye 
devam edecektir. Hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.”  

REKTÖR PROF. DR. UÇAR: “ÜNİVERSİTEMİZE YAPILACAK OLAN YENİLİKÇİLİK 
MERKEZİ ÜNİVERSİTEMİZİN TOPLUMA VE SANAYİYE BAKAN YÜZÜ OLACAK”

Bozok Üniversitesi, Avrupa Birliği Leonar-
do da Vinci (VETPRO) Programı kapsamın-
da İl Emniyet Müdürlüğü’nün sahipliğinde 
yürütülen, Çocuk Trafik Eğitim Parklarında 
Etkin Eğitim Projesi’nde yerel ortaklardan 
birisi olarak etkin katılım gösterdi. Projede; 
Polonya, Slovakya, Bozok Üniversitesi, Yoz-
gat Belediye Başkanlığı, Yozgat Milli Eğitim 
İl Müdürlüğü, Şoförler ve Otomobilciler ile 
Esnaf Odası ve İstanbul MBB Trafik Mühen-
disliği olmak üzere toplam yedi kurum ortak olarak yer aldı. 1 Eylül 2010 tarihi itibariyle uygulanmasına başlanan proje 
1 Ağustos 2011 tarihi itibariyle başarıyla sonuçlandırıldı. Ülkemizde trafik kazalarının en aza indirilmesini sağlayacak bir 
eğitim programı geliştirmeyi amaçlayan proje kapsamında; Avrupa Birliği ülkelerinin benzer Trafik Eğitim Parkları’nda; 
eğitimden sorumlu personelin eğitiminin, yaş gruplarına göre benimsenen eğitim metotlarının ve eğitimler esnasında 
kullanılan uygulama materyallerinin neler olduğu, iyi uygulamaların ülkemizde uygulanabilirliğini gözlemlenmiştir. 

Proje amaçlarının gerçekleştirilmesiyle öğrencilerin teorik trafik bilgilerini uygulama fırsatı vererek ideal bir trafik kültü-
rü oluşturulmasına ve trafik kazalarının en aza indirilmesini sağlayacak bir eğitim programı üzerinde çalışmalara başlan-
mış, bu alanda ihtiyaç duyulan nitelikli personel sertifikalandırılmıştır. Proje kapsamında 2011 yılı içerisinde dış ortak 
olan iki Avrupa Birliği ülkesine ikişer haftalık iki hareketlilik gerçekleştirildi. Mart ayı içerisinde Polonya/Wloclawek’e, 
gerçekleştirilen hareketliliğe Üniversitemizi temsilen Fen Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. 
Güneş Salı katıldı.

BOZOK ÜNİVERSİTESİ'NDEN “ÇOCUK TRAFİK EĞİTİM PARKLARINDA ETKİN 
EĞİTİM PROJESİ”NE DESTEK
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Doğru "Bilgi"yi her ortamda en hızlı ve güvenilir şekilde kullanıcısına ulaştırmayı ilke edinen kütüphanemiz, bilgi 
alışverişini daha etkin kılmak, güncel duyuruları daha geniş kitlelere ulaştırmak ve kütüphane-kullanıcı etkileşimini 
uzun soluklu hale getirmek için Dünya ve Türkiye'de yaygın olarak kullanılan sosyal paylaşım ağlarından "Facebook"'ta 
ki yerini almıştır. Güncel ve hızlı bilgi ihtiyacı göz önüne alındığında bu tip uygulamalar ‘ekstra’ olmaktan çıkıp zorunlu 
hale gelerek iletişim çağının ihtiyaçları doğrultusunda bilgi alışverişi, güncel duyuru ve haberler de internet ortamına 
taşınmıştır. Sadece basılı ortamda değil elektronik ortamda da öğrencilere hizmet veren Kütüphanemiz, gerek veri 
tabanlarıyla gerek e-kitaplarıyla öğrencilere web ortamında yayın sağlamaktadır. 

Kütüphanemiz Facebook sayfamızın 'Notlar' kısmında "Bozok Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Yönergesi" ile "Bo-
zok Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Bağış Politikası" yer almaktadır. 'Kampüs Dışı Erişim' bölümümüzde kampüs dışı 
erişimin slayt olarak anlatımı bulunmaktadır. 'İletişim' bölümümüzden ise Kütüphanemizin haritadaki yeri, iletişim 
adres ve telefonlarına erişilebilir. Facebook sayfamız sürekli güncel kalacak, soru ve görüşleriniz değerlendirilecektir. 
Sayfamız üzerinden güncel duyurular ve yeni gelişmeler takip edilebilir. 
Adresimiz: https://www.facebook.com/bozok.kutuphane 

ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANEMİZ SOSYAL PAYLAŞIM AĞINDA



6-9 Eylül 2011 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilen uluslararası katılımlı “3.Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi’nde Yrd. 
Doç. Dr. Sevinç Polat ve Öğr. Gör. Selda Yüzer, “Okul Öncesi Çocukların Bazı Beslenme Alışkanlıkları İle Fiziki Büyümeleri 
Arasındaki İlişki” isimli çalışmayı poster bildiri ile sunarak Üniversitemizi temsil ettiler. Çalışma sonucunda çocukların 
olumlu beslenme alışkanlıklarının, fiziki büyümelerine pozitif yönde katkı sağladığı belirlenmiştir. Bu doğrultuda, hemşi-
reler ve öğretmenler tarafından okul öncesi çocuklara olumlu beslenme alışkanlıkları kazandırılması, çocukların sağlıklı 
büyüme ve gelişmelerinin desteklenmesi ve sağlıklı toplumların oluşturulmasının önemli olduğu sonucuna varılmıştır. 

Yine İzmir’de düzenlenen I.Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik ve Ebelik Kongresi’ne Öğr. Gör. Sibel Kiper ve Öğr. Gör. Figen 
Alp Yılmaz, “Gebelik ve Doğumla İlgili Farklı Kültürlerin  İnanç ve Uygulamaları” isimli çalışma ile katıldı. Çalışmada gebe-
lik döneminin birey, aile ve toplum açısından ne anlama geldiği, gebelik ve doğuma yönelik kültürel uygulamaların neler 
olduğu bu dönemde sağlık hizmeti alımının önündeki kültürel değerlerin tanımlanması üzer,nde durulmuştur. Bu inanç 
ve uygulamaları bilmek ve ona göre hemşirelik bakımının planlanmasının, hemşirelerin bireysel bakım vermesinde ve 
etkin sonuç almasında önemli bir unsur olduğuna vurgu yapılmıştır.

İstanbul’da Haliç Kongre Merkezinde yapılan 19. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi’ne Sağlık Yüksekokulu Öğr. Gör.
Dr. Mahmut KILIÇ, “Health Problems Were Detected In Cement Factory Workers” isimli bildiriyle katılmıştır.  Kongrede 
“Sağlıklı ve güvenli bir gelecek için küresel güvenlik kültürünü oluşturalım” teması üzerinde durulmuştur. 

SAĞLIK YÜKSEKOKULU BİLİMSEL ETKİNLİKLERLE GÖZ DOLDURUYOR

Yeni eğitim-öğretim yılının açılması ile birlikte Mühendislik-Mimarlık Fakültesin’de öğrencilere en iyi şekilde hizmet etmek 
politikasına paralel olarak sınıf ve laboratuarlarda tadilat işlemleri gerçekleştirildi. Yenilenen sınıflar, modern birer bilim 
yuvası haline getirilirken aynı zamanda yeni kurulan öğrenci ve araştırma laboratuarları ile bilime en etkin şekilde katkı 
sağlanması amaçlanıyor.  

Sınıfların modernizasyonundan memnun kalan öğrenciler, bu çalışmaların Fakültelerine yeni bir yüz kattığını belirttiler.  
Ayrıca "Devreler ve Sistemler Laboratuarı", “Dijital Lojik Laboratuarı”, “Elektrik Makinaları Laboratuvarı” ve 40 kişi kapasi-
teli “Bilgisayar Laboratuarı” öğrencilerin hizmetine sunuldu. Bunun dışında Fakülte çevresinde 2 adet çardak da hizmete 
açılmış bulunuyor.

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ KABUK DEĞİŞTİRİYOR…

Meslek Yüksekokulu 2465 öğrenci sayısı ile Üniversitemizin en çok öğrencisine sahip ve aynı zamanda Merkez kampüs 
dışında farklı bir kampüste yer alan birimlerden biridir. Bu nedenle, okulumuzun yeterli gelmeyen, diğer birimlerinden 
daha düşük olan internet hızını yükseltmek için  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından fiberoptik internet bağlantısı 
yapılarak okulumuzkampüs ağına dahil edildi. Gerekli alt yapı çalışmaları tamamlandıktan sonra Meslek Yüksekokulu 
sistem odasına kadar fiberoptik kablo çekildi ve fiberoptik sonlandırılıp merkez switch ile gerekli konfigürasyonları yapı-
larak fiberoptik bağlantıya geçildi.  

Böylelikle Meslek Yüksekokulu’nun internet bağlantı hızı 2 Mbps’den 5 Mbps’e çıkarılmıştır. Bu çalışmalarla internet 
bağlantısı hızı hem artmış hem de kesintisiz bir şekilde sunulmaktadır.  Öte yandan Bozok Üniversitesi öğrencilerinin 
internete erişimini sağlamak için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nin birinci ka-
tına kurulan  “İNTERNET ERİŞİM MERKEZİ”  5 adet “thin client”  bilgisayar ile hizmete açıldı. İlk prototip olarak kurulan 
İnternet Erişim Merkezinin benzerleri ilerleyen zamanlarda Üniversitemizin diğer fakülte ve meslek yüksekokullarında 
da öğrencilerimizin hizmetine sulunacaktır. 

Öğrencilerin internet erişiminden faydalanmaları için öğrenci numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapmaları yeterli-
dir. Sistem her öğrenci için 2 saatlik oturum süresi ile öğrencinin internete girmesini sağlamaktadır.

İNTERNET ALTYAPI ÇALIŞMALARI TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR
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Engelli öğrencilerin sorunlarını tartışıp çözüm yolları aramak, engelli 
öğrencilerin eğitim olanaklarından üst düzeyde faydalanmalarını sağla-
mak, hayatlarını kolaylaştırmak ve motivasyonlarını artırmak amacıyla 
Üniversitemizin de içinde bulunduğu 21 Üniversitede belirlenen prog-
ram dahilinde gerçekleştirilen “Engelsiz Birimi Bölgesel Toplantısı” Üni-
versitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya Rektörümüz Prof. 
Dr. Tamer Uçar, Üniversitemiz Engelli Öğrenci Biriminden sorumlu Rek-
tör Yardımcısı Prof. Dr. Taha Niyazi Karaca, Sağlık-Kültür ve Spor Daire 
Başkanı Zümriye Demirel, konuk üniversite yetkilileri katıldı. 

Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar yaptığı konuşmada şunları söyledi; “21 
üniversiteden katılımcılarla bir arada bulunuyoruz, öğrenciler bizim her şeyimiz, bunun farkındayız. Türkiye’nin her ye-
rinden her kesimden çeşitli özelliklere sahip öğrencilerimiz var. Bunların arasında engelli öğrencilerimiz de mevcut. Belki 
farkında değiliz ama düşündüğümüzden çok daha fazla engelli vatandaşımız bulunuyor.  Bu aynı zamanda öğrencilerimizin 
profiline de yansımaktadır.  Biz Üniversite olarak engelli öğrencilerimiz için elimizden gelen her neyse bunları yapmaya 
gayret gösteriyoruz. Şehrin bazı yerlerinde yerleşim alanlarında engelliler için yapılmış bir takım düzenlemeler var. Ama 
bunlar göstermelik. En basitinden tekerlekli sandalyeler için rampalar yapılmış ancak bu rampalar son derece kullanışsız. 
Engelli birinin bu rampaları kullanması mümkün değil. Bu tür göstermelik çalışmalar değil de gerçekten toplumumuzun 
bir gerçeği engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yaşam alanlarının tasarlanması bizlerin görevidir. Bu 
konuda fikirlerimi paylaşmak ve sizlere hoş geldiniz demek için toplantıya katıldım. Hepinize başarılar diliyorum.”

“ENGELSİZ BOZOK ÜNİVERSİTESİ BİRİMİ BÖLGESEL 
TOPLANTISI ÜNİVERSİTEMİZ EV SAHİPLİĞİNDE YAPILDI



Strateji ve Geliştirme Daire Başkan V. Müslüm İLBAŞ 
1975 yılında Yozgat, Çandır’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Yozgat’ta tamamladı. 2005 yılın-
da Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. 1998 
yılında Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nde mesleki hayatına başlayan 
Müslüm İlbaş, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şube Müdürü olarak görevine devam etti. 
2011 yılı itibari ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı görevini vekaleten yürütmektedir. 
Müslüm İlbaş evli ve iki çocuk babasıdır. 

İdari ve Mali İşler Daire Başkan V. Mehmet GÜN 
1975 yılında Kayseri, Dereli’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri’de tamamladı. 2003 
yılında Erciyes Üniversitesi, İktisat Fakültesi’nden mezun oldu. 2007 yılında Hoca Ahmet 
Yesevi Üniversitesi’nde Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini ta-
mamladı. Halen Eğitim Fakültesi Fakülte Sekreteri ve aynı zamanda İdari ve Mali İşler Daire 
Başkan Vekili olarak görevini sürdürmektedir. Mehmet Gün, evli ve iki çocuk babasıdır. 

Bilgi İşlem Daire Başkan V. Öğr. Gör. Hakkı BAĞCI 
1979 yılında Eskişehir’de doğdu. 2002 yılında Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisa-
yar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu. 2002-2005 yılları ara-
sında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı farklı okullarda öğretmenlik, 2005-2011 yılları arasında 
Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde Araştırma Görevliliği yaptı. 2007 yılında Anadolu Üniver-
sitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitim  Anabilimdalı’nda 
yüksek lisansını tamamladı. 2011 yılının Şubat ayından itibaren Bozok Üniversitesi Meslek 
Yüksekokulu’nda Öğretim Görevlisi ve Bilgi İşlem Daire Başkan Vekili olarak görev yapmak-
tadır. Yabancı dili İngilizce olan Öğr. Gör. Hakkı Bağcı evli ve bir çocuk babasıdır. 

İletişim, Protokol ve Enformasyon Müdür V. Cahide KİBAROĞLU
1974 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Ankara’da tamamladı. 1997’de Anka-
ra Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo-TV ve Sinema Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek 
Lisansını 2000-2004 yıllarında Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması 
ve Ekonomisi Anabilimdalı’nda tamamladı. İş yaşamına Milli Eğitim Bakanlığı’nda Proje Uy-
gulama ve Değerlendirme Uzmanı olarak başladı. 1998-2008 yılları arasında Milli Eğitim 
Bakanlığı, Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı’nda AB ve Dünya Bankası destekli pro-
jelerde Proje Uygulama ve Değerlendirme Uzmanı olarak görev yaptı. Şubat 2010’da Bozok 
Üniversitesi İletişim, Protokol ve Enformasyon Müdürlüğü’nde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 
Uzmanı olarak başlamış olduğu görevini, 23 Mayıs 2011 tarihi itibariyle müdür vekili olarak 
sürdürmektedir.

EVLENME

Üniversitemiz Rektörlük makamında makam Sekreteri  
olarak görev alan Perçem Ertanır, 13 Eylül 2011 tarihinde  
Kredi  Yurtlar Kurumu'nda memur olarak çalışan Yunus Elhakan 
ile hayatını birleştirdi. 

Üniversitemiz Genel Sekreterlik makamında Sekreter olarak 
görev yapan Nagehan Dönmez,  24 Eylül 2011 tarihinde Beden
Eğitimi Öğretmeni Hüseyin Gökhan Sarı ile hayatını birleştirdi.
Genç çiftler hayat boyu mutluluklar dileriz.

VEFAT  
Üniversitemiz Rektörlük Makam şoförü Abdullah Muhterem’in babası Mustafa Muhterem 9 Ekim 2011 Pazar günü 
vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.

İDARİ ATAMALAR 

 Göreve Yeni Başlayan Akademik Personelimiz
  1. Yrd. Doç. Ertuğrul Gazi SAĞLAM   Fen-Edebiyat Fakültesi  19.09.2011
  2. Öğr. Gör. Seda GÜNDÜZ    Sağlık Hizmetleri MYO  22.09.2011
  3. Öğr. Gör. Hakan KİŞİOĞLU    Müh. Mim. Fakültesi  22.09.2011
  4. Öğr. Gör. Ersin BAŞARAN    MYO    26.09.2011
  5. Öğr. Gör. Ali BALKAN     Yerköy Adalet MYO  26.09.2011
  6. Öğr. Gör. Selcan TAŞÇI    Akdağmadeni MYO  27.09.2011
  7. Öğr. Gör. Erhan BOZKURT    Akdağmadeni MYO  30.09.2011
  8. Öğr. Gör. Halil ATALAY    Müh. Mim. Fakültesi  05.10.2011
  9. Arş. Gör.Fatma GÜMÜŞOK    Eğitim Fakültesi   23.08.2011
10. Arş. Gör. Betül Gökçen DOĞAN   Eğitim Fakültesi   25.08.2011
11. Arş. Gör. Aysel KORKMAZ    Eğitim Fakültesi   26.08.2011
12.Arş. Gör. Necmiye  ÖZBEK ARSLAN   Fen-Edbebiyat Fakültesi  05.09.2011
13. Arş. Gör. Cemil ALTIN    Müh. Mim. Fakültesi  28.09.2011
14. Arş. Gör. Osman ÖZENÇ    Müh. Mim. Fakültesi  29.09.2011
15. Arş. Gör. Ayşe Feyza ŞAHİNKUŞU   İİBF    29.09.2011
16. Arş. Gör. Cennet YAMAN    Ziraat Fakültesi   29.09.2011
17. Arş. Gör. Nalan BAKOĞLU    Ziraat Fakültesi   29.09.2011
18. Arş. Gör. Emre ÇELİK     Müh. Mim. Fakültesi  03.10.2011
19. Arş. Gör. Çağrı KÖYLÜ    İİBF    03.10.2011
20. Arş. Gör. Sema KARATAŞ    İİBF    03.10.2011
21. Arş. Gör. Betül KUŞ     Sağlık YO   03.10.2011
22. Arş. Gör. Emine AYDIN    Ziraat Fakültesi   05.10.2011
23. Arş. Gör. Mustafa DERVİŞOĞULLAR   Eğitim Fakültesi   19.09.2011
24. Uzm. Aladdin YILMAZ    Rektörlük   22.09.2011

Göreve Yeni Başlayan İdari Personelimiz
1. Sağlık Teknikeri Asiye GÖNÜL    Üniv. Hast. Baş Müd.   
2. Yüksekokul Sekreteri  Dursun YARARSOY  Boğazlıyan MYO
3. Mühendis Gökhan AKCAN    Bilg. İşl. Daire Başk.

 Akademik Ûnvan Değişikliği            Eski Ûnvanı
  1. Prof. Dr. Recep ŞAHİNGÖZ   Fen. Edb. Fak.  Katıhal Fiziği    Doç. Dr.
  2. Prof. Dr. Fatih Seyis    Ziraat Fakültesi  Tarla Bit. Yet. ve Isl.  Doç. Dr.
  3. Doç. Dr. Murat ÇETİN   İİBF   İkt. Gel. ve. Ul. İkt.  Yrd. Doç. Dr.
  4. Doç. Dr. M. Nurettin TÜRKAN  Fen. Edb. Fak.  Nükleer Fizik  Yrd. Doç. Dr.
  5. Doç. Dr. Hikmet ULUSAN   İİBF   Müh. ve Finansman Yrd. Doç. Dr.
  6. Doç. Dr. Dilek PANDIR   Fen. Edb. Fak.  Genel Biyoloji  Yrd. Doç. Dr.
  7. Doç. Dr. Yüksel TAŞDEMİR   Müh. Mim. Fak.  Ulaştırma  Yrd. Doç. Dr.
  8. Yrd. Doç. Dr. Nalan Gülten AKIN  İİBF   Üretim Yön. ve Paz. Öğr. Gör.
  9.Yrd. Doç. Dr. Ayşegül KOÇ    Sağlık YO  İç Hastalıklar Hemşi. Öğr. Gör.
10. Yrd. Doç. Dr. Handan ADIBELLİ  Müh. Mim. Fak.  Yapı   Arş. Gör.
11. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL   Müh. Mim. Fak.  Hidrolik   Arş. Gör.
12. Yrd. Doç. Dr. Musa Avni AKÇE  Müh. Mim. Fak.  Mineraloji ve Petrografi  Arş. Gör.
13. Yrd. Doç. Dr. Durdu Mehmet ÖZCAN  Müh. Mim. Fak.  Yapı   Arş. Gör.
14. Öğr. Gör. İmdat DEMİR   Fen. Edb. Fak.  Yeni Türk Dili  Okutman
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