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Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, 14 Eylül 2011 tarihinde yapılan Anayasa Mahkemesi Başkanlığı seçimle-
rinde 17 oyun 13’ünü alarak yeniden Anayasa Mahkemesi Başkanı olan hemşehrimiz Haşim Kılıç’a hayırlı 
olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarete Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Hasan Yumak’ da iştirak etti. Ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getiren Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Bozok Üniversitesi’nin geliş-
mesinde, sorunlarının çözümünde her zaman yardımcı olmaya çalıştıklarını ve her zaman desteklerinin 
devam edeceğini belirtti. Kılıç; Bozok Üniversitesi’nin hızlı 
bir gelişim sürecini gerçekleştirdiğini, yeni kurulmuş olma-
sına rağmen özverili çalışmalarla hızlı ilerlemesini sürdür-
düğünü ifade etti. 

Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar ziyarete ilişkin yaptığı 
açıklamada şunları kaydetti; “Ziyaretimiz Üniversitemiz açı-
sından olumlu geçti. Yerköy ilçemizde Üniversitemize tahsis 
edilmiş olan 2700 dönüm arazinin ne şekilde kullanılacağı-
na ilişkin görüşmelerde bulunduk. Bu konuyla ilgili olarak 
Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi yapılması üzerine 
şartlı bir tahsis bulunuyor. Bunlarla ilgili çalışmalarımız sü-
recek. Ayrıca Yozgat Boğazlıyan karayolu Üniversite arazi-
mizin tam ortasından geçiyor. Bu yolun kampüsümüzü ikiye 
bölmesi hem güvenlik sorununa hem de Üniversitemizin 
en değerli arazisinin bu şekilde kullanışsız hale gelmesine 
yol açıyor ve ciddi bir problem yaratıyor. Bahsi geçen yolun 
kampüs dışından geçirilerek alternatif yollarla bunun çevre 
yoluna bağlanması için girişimlerimiz devam ettiği husu-
sunda bilgiler verdik. Bir diğer paylaşımımız ise Üniversite-
miz kampüsünde inşa edeceğimiz ve Yozgatımızın tarihini, 
kültürünü yansıtacak olan Tarih, Kültür ve Araştırma Merkezimiz ile camii inşaatımıza ilişkin oldu. Kam-
püsümüzü yaşam alanı haline getirmek amacıyla yürütmekte olduğumuz projemize ilişkin ayrıntılı bilgiler 
verdik. Sayın Kılıç konuyla yakından ilgilendi. Çalışmalarımızdan büyük bir memnuniyet duyduklarını ve 
destekleyeceklerini dile getirdiler. Üniversitemizin gelişmesinde desteklerini esirgemeyen Anayasa Mah-
kemesi Başkanımız Haşim Kılıç’a, yürütmüş oldukları Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevine yeniden 
seçilmesinden dolayı başarı diliyor hayırlı olmasını temenni ediyorum.”
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Bu nedenle, bizlere ve gelecek nesillere düşen en önem-
li görev; Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bö-
lünmez bütünlüğünü savunmak, Atatürk ilke ve inkılap-
larını koruyup, kollamak olmalıdır. 

Büyük Önder Atatürk’ün gösterdiği, “Çağdaş uygarlık 
düzeyini yakalama” hedefine O’nun belirttiği gibi, “bilim 
ve teknolojinin yol göstericiliğinde” ulaşacağımıza inan-
cımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetin 
88. Kuruluş yıldönümünü kutlar, Büyük Önder Atatürk 
ve canlarını bu uğurda feda eden şehitlerimizi rahmetle, 
gazilerimizi minnet ve şükranla anarım.“ dedi.

Tören Bozok Üniversitesi Türk Halk Müziği Korosu tara-
fından milli marşlarımızın icra edildiği konserle devam 
etti. Törende Dil Tarih Topluluğu tarafından sunulan 
Orataryo’nun ardından Cumhuriyet tarihimizin görüntü-
lerinden oluşan sinevizyon gösterisi yapıldı. 

Tören Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Taha Niyazi Karaca’nın konuşması ile sona erdi. Rektör Yardımcımız 
Prof. Dr. Karaca konuşmasında; bugün kutladığımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın bizim için özel bir 
güne atfedilen anlamdan çok daha büyük bir mana taşıdığını,  siyasal bir rejim değişikliği ya da yeniden 
yapılanmadan ziyade karanlıklara gömülmek istenen bir milletin Zümrüdü Anka Kuşu gibi yeniden külle-
rinden dirilişinin manasını taşıdığını belirtti. 

Prof. Dr. Karaca sözlerine şöyle devam etti; “88 yıldır Cumhuriyetimizin kuruluşunu bu onur ve mutlulukla 
kutlamaktayız. Son günlerde ülkemizde yaşanan üzüntü verici olaylar Cumhuriyetimize daha fazla sahip 
çıkmamız gerektiğini ortaya koymuştur. Bu vesile ile dün ve bugün vatanımızı kanları ile vatan yapan Ata-
türk ve silah arkadaşlarını minnet ve rahmetle anıyorum. Cumhuriyetimizin payidar olması dileği ile 29 
Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyorum.” dedi.

 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLANDI
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Üniversitemiz tarafından Fen Edebiyat Fakültesi Konferans 
Salonu’nda kutlama töreni düzenlendi. Törene Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, İl Jandarma Komutanı 
Recep Yalçınkaya, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Taha Niyazi Karaca ve Prof. Dr. Hasan Yumak,Emniyet Müdü-
rü Bekir Akarsu, PMYO Müdürü Fazlı Öcal, Genel Sekreter Vekili Yrd. Doç. Dr. Eyyup Ecevit, Üniversitemiz 
Senato Üyeleri, akademisyenler,idari personel ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir ko-
nuşma yapan Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar; “19 Mayıs 1919’da Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Milli 
Mücadeleyi başlatıp, 29 Ekim 1923 tarihinde de “Türk Milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan 
idare, Cumhuriyet idaresidir.” düsturu ile ilan ettiği Cumhuriyet, Türk Milletine bırakılmış en büyük miras 
ve vazgeçilmez bir değerdir.  Atatürk’ün hedef olarak gösterdiği çağdaş uygar ülke olma yolunda laik, 
demokratik cumhuriyet rejimi ile kat ettiğimiz mesafe küçümsenecek gibi değildir. Cumhuriyet bize ulus 
olma, dünya milletlerinin onurlu bir üyesi olma bilincini kazandırmıştır. Hak ve hürriyetlerden yoksun top-
lumların ayakta kalmaları ve yaşamaları mümkün değildir. 



Bozok Üniversite-
si Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu 
Çocuk Gelişimi bölü-
müne alınan öğrenci-
leri ile yeni binasında 
eğitime başladı. Yeni 
eğitim-öğretim yılı 
açılış törenine Yozgat 
Belediye Başkanı Yu-
suf Başer, Rektörü-
müz Prof. Dr. Tamer 
Uçar, Rektör Yardım-
cıları Prof. Dr. Taha 
Niyazi Karaca ve Prof. 
Dr. Hasan Yumak, Ge-
nel Sekreter Vekili Yrd. Doç. Dr. Eyyup Ecevit, Sağlık 
Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Sevinç Polat, Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. M. 
Fevzi Polat, öğretim elemanları ve öğrenciler katıl-
dı. 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. 
Dr. M. Fevzi Polat yaptığı açılış konuşmasında Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun kuruluşu ve ya-
pılan çalışmalara ilişkin bilgi vererek şunları kaydetti; 
“Yozgat’ta Çocuk Gelişimi alanında çalışacak kalifiye 
ara eleman ihtiyacının karşılanması ve halkımızın bu 
alandaki yoğun istekleri göz önünde tutularak oku-
lumuzdaki mevcut bölümler içerisinde Çocuk Gelişi-
mi Programı’na öğrenci alma konusu öne çıkmıştır. 
Bu konudaki girişimlerimizde bize gösterdiği  yapıcı 
ve pozitif destekleri için Rektörümüz Sayın Prof. Dr. 
Tamer Uçar Hocamıza, Sayın Belediye Başkanımız 
Yusuf Başer’e ve emeği geçen çalışma arkadaşları-
ma  teşekkürlerimi sunarım.”

Törende bir konuşma yapan Rektörümüz Prof. Dr. 
Tamer Uçar; “Bilindiği üzere Sağlık Yüksekokulu-
muzun bina inşası TOBB tarafından yapılmaktadır. 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzun bina 
inşası da İMKB tarafından üstlenilmiştir. Bu süre 
içinde gelen yoğun talep karşısında Çocuk Gelişimi 
bölümümüzü açarak Sağlık Yüksekokulumuzun bi-
nasında dersler bugün itibariyle başlatıldı. Meslek 
Yüksekokulumuz Sayın Valimiz ve Sayın Belediye 
Başkanımızın desteği ve okul müdürlerimizin yoğun 
emeği ile kapılarını öğrencilere açmıştır. Bu vesile 
ile kendilerine teşekkür ederek, hayırlı uğurlu olsun 
diyorum.” dedi.

Yozgat Belediye Başkanı Yusuf Başer yaptığı konuş-
masında şunları söyledi; “Meslek Yüksekokulumu-
zun hizmete açılması için hep beraber el birliği ile 
çalıştık. Ufak tefek eksikliklerin giderilmesi için de 
çalışmaya devam ediyoruz.” Açılış Töreni konuşma-
ların ardından kurdele kesimi ve Rektörümüz Prof. 
Dr. Tamer Uçar, Belediye Başkanı Yusuf Başer ve be-
raberlerindeki heyetin okulda incelemelerde bulun-
ması ile sona erdi. 
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SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 
YENİ BİNASINDA EĞİTİME BAŞLADI

Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fakül-
tesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü 2011-
2012 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencileri-
ni kabul etti. Temel mühendislik ilkelerinin 
kırsal ve biyolojik sistemlere uygulanmasını 
konu alan bir meslek dalı olan Biyosistem 
Mühendisliği bölümü genç mühendisler ye-
tiştirmeyi hedefliyor. Biyosistem Mühendisli-
ği Bölümü’nde öğrenim gören öğrencilere ilk 
dersi veren Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar 
bu ilk derste Biyosistem Mühendisliği’nin te-
mel ilgi alanları hakkında bilgiler verdi. 

Dersten sonra bir açıklama yapan Rektörümüz 
Prof. Dr. Uçar şunları söyledi; “Yozgat’ta nüfu-
sun önemli bir bölümünün kırsalda yaşadığı 
gerçeğinden hareketle mühendislik faaliyetle-
ri vasıtasıyla kırsal kalkınmayı gerçekleştirmek 
önemlidir. Biyosistem Mühendisliği düşünce-
sinin çok büyük bir proje olduğunu düşünüyo-
rum. Çünkü, bu mühendislik dalı kent ve köy 
arasında, bölgeler arasında gelişmişlik farkını 
ve gelir dağılımındaki dengesizliği en aza in-
dirgemenin, ayrıca köylerdeki gizli işsizliği ön-
lemenin tek ve uzun soluklu bir yoludur."

BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ 
YENİ DÖNEME MERHABA DEDİ

SAĞLIK YÜKSEKOKULUNDA AKADEMİK ÇALIŞMALAR HIZLA 
DEVAM EDİYOR...

Sağlık Yüksekokulumuz Öğretim Görevlisi Dr. Nazan Kılıç Akça ve Sibel Kiper 4-8 Ekim 2011 tarihleri ara-
sında Yunanistan/Atina’da düzenlenen “10th CONGRESS OF THE European Federation of  Internal Medi-
cine” kongresine; Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Koç, 5-9 Ekim 2011 tarihleri arasında Antalya’da 
yapılan 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi’ne; Öğretim Görevlisi Dr. Mahmut Kılıç, 4-7 Ekim 2011 tarihleri 
arasında Trabzon’da yapılan 14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi’ne katılmışlardır. 

Ayrıca Yüksekokulumuz Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Koç “İnmeli Hastalara Uygulanan Rom Egzer-
sizlerinin Günlük Yaşam Aktiviteleri Üzerine Etkinliği’nin Değerlendirilmesi” isimli poster bildiri, Araştırma 
Görevlisi Dilek Efe “Hemşirelik Öğrencilerinin Ölmekte Olan Bireye Bakım Vermeye İlişkin Tutumları” isimli 
poster bildiri ile 5-9 Ekim 2011 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen 13. İç Hastalıkları Kongresi’ne 
katılmışlardır. Öğretim Görevlisi Dr. Mahmut Kılıç “Yozgat İlindeki Sağlık Çalışanlarında Sağlık Sorunları Gö-
rülme Durumları ve Etkileyen Faktörler” isimli poster bildiri, Öğretim Görevlisi Gülay Yılmaz, “Sağlık Ocak-
larında Çalışan Ebe ve Hemşirelerin Koruyucu Ruh Sağlığına Yönelik Hizmetleri ve Kadınlarda Sık Görülen 
Ruhsal Bozuklukları Tanıma Düzeyleri” isimli sözel bildiri ile 4-7 Ekim 2011 tarihleri arasında Trabzon’da 
14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi’ne katılmışlardır. 



Bozok Üniversitesi Mezunları Birliği tarafından 
“Kariyer Semineri” düzenlendi. İİBF Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirilen seminere, Bozok Üni-
versitesi İİBF Mezunu Kaymakam Veli Biçer, İçişleri 
Bakanlığı Dernekler Müfettişi Bekir Vatansever ve 
Karabacak Parke ve Kereste İmalat Ltd. Şti. Genel 
Müdürü Ömer Yaşar Eroğlu konuşmacı olarak katıl-
dı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Bozok Üniver-
sitesi Mezunları Birliği Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. 
Mahmut Akın; ”Mezun olmuş ve çalışma hayatında 
başarı elde etmiş öğrencilerimizle hali hazırda eği-

tim hayatına devam eden öğrencilerimizi bir araya 
getirerek tanışıp, deneyim ve bilgilerini paylaşmak 
amacıyla Bozok Üniversitesi Mezunları Birliği’ni 
kurduk. Bu birliğin kurulmasına ilişkin çalışmalarda 
emeği geçen herkese ve özellikle desteğini esirge-
meyen Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar’a ve yoğun 
çalışma temposundan vakit ayırarak seminerimize 
bilgi ve edinimlerini paylaşmak üzere gelen konuş-
macılara teşekkür ederim.” dedi. 
 
Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar yaptığı konuşma-
sında şunları söyledi; “Öğrencilerimiz buradan me-
zun olduktan sonra Üniversitemizin, ailemizin bir 
parçası olmaya devam edecektir. Bozok Üniversitesi 
Mezunları Birliği ile bundan böyle mezun olan öğ-
rencilerimiz bu birliğin doğal üyesi olacaktır.  Hepi-
nizin bildiği üzere öğrencilik psikolojisi çok farklıdır. 
Bir taraftan ders çalışıp okulu başarılı ile bitirmek, 
bir taraftan mezun olduktan sonra iş bulma sıkıntı-
ları hepsi ciddi problemler olarak hepimizin haya-
tından geçmiştir. Bu evreleri geçirerek kariyer elde 
edip başarılı olmuş insanların deneyimlerini paylaş-
mak bize motivasyon vermektedir. 

Bu şekilde öğrencilerimizin geleceğe güvenle bak-
maları ve buna istinaden kendilerini motive etme-
leri önemli hususlardır. Burada, Bozok Üniversitesi 
Mezunları Birliği’nin liderlik ettiği bu ve benzeri ça-
lışmaların önemli katkıları olacağına inanıyorum.”

Açılış konuşmalarından sonra Rektörümüz Prof. Dr. 
Tamer Uçar, Kariyer Semineri’ne olan katkılarından 
dolayı konuşmacılara teşekkür plaketi takdim etti. 
Plaket töreninin ardından Bozok Üniversitesi İİBF 
mezunu Kaymakam Veli Biçer, İçişleri Bakanlığı Der-
nekler Müfettişi Bekir Vatansever ve Karabacak Par-
ke ve Kereste İmalat Ltd. Şti. Genel Müdürü Ömer 
Yaşar Eroğlu “Kamuda Kariyer Sahibi Olmanın Sırla-
rı, KPSS Çalışma Yöntemleri, Özel Sektörde Başarılı 
Olmanın ve İyi Bir Kariyer Elde Etmenin Sırlarına” 
ilişkin sunum eşliğinde açıklamalarda bulundular. 

Konuşmacılar, KPSS gibi sınavlara hazırlanırken okul 
sırasında hocalardan yardım aldıkları takdirde para 
vererek dershaneye gitmelerine gerek bile kalma-
yacağını ifade ettiler. 

BOZOK ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI BİRLİĞİ 
KARİYER SEMİNERİ DÜZENLENDİ

Avrupa Birliği destekli “Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe 
Programı” kapsamında Bozok Üniversitesi ile Sorgun Ticaret ve 
Sanayi Odası ortaklığıyla yürütülen “Kariyer Günleri” alanlarında 
uzman kişilerin verdiği seminerlerle Üniversitemiz ev sahipliğinde 
yapıldı. 

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Kariyer Danışma Merkezi’nin dü-
zenlediği seminerde öğrencilerimiz bilgilendirildi. Bozok Üniver-
sitesi ev sahipliğinde iki gün süren seminerlere sanayici işadamı 
Semih Daştan,  Başbakanlık Uzmanı İbrahim Akdeniz, Halkbank İn-
san Kaynakları Müdürü Haydar Haydaroğlu, Kariyernet İş Ortaklığı 
Yöneticisi Eylem Gürgenç, Profesyonel Koç-Eğitimci Erol Levent, 
Radyo ve TV programcısı Taha Bora Öge konuşmacı olarak katıldı. 
Konuşmacılar iki gün boyunca; Global Ekonomi ve İş Dünyasının 
Nabzı, KPSS ve Kamu Yönetiminde Kariyer Meslekleri, Bankacılıkta 
Kariyer, CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri, Gelecek Bugünden 
Başlar, Radyo ve TV Programcılığı konu başlıklarında seminerler 
verdi.
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BOZOK ÜNİVERSİTESİ 
KARİYER GÜNLERİNDE BULUŞUYORUZ

Üniversitemiz kampüs alanına Hayırsever İşadamı 
Erdoğan Akdağ tarafından yaptırılacak olan 1000 
kişilik cami inşaatının protokolü Rektörümüz Prof. 
Dr. Tamer Uçar ve İşadamı Erdoğan Akdağ’ın katılı-
mıyla yapılan törenle imzalandı. Protokol münase-
betiyle Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar ile maka-
mında bir araya gelen Hayırsever İşadamı Erdoğan 
Akdağ şunları söyledi; "Rektörümüzden aldığım bil-
gilere göre Üniversitemizde öğrenci sayısı 9000’e 
ulaşmış, akademik ve idari personel sayımız ise 
1000 kişiye yaklaşıyor. Hem öğrencilerimiz hem de 
personelimizin rahat bir şekilde ibadetlerini yap-
maları için 1000 kişilik bir cami yaptırıyorum. Cami 
daha önce Erdoğan Akdağ Mahallesinde bulunan caminin mimari özeliliklerine göre inşa edilecek. Kurban 
Bayramından sonra caminin temelini atarak en kısa zamanda tamamlayıp ibadete açacağız.”  

Rektörümüz  Prof. Dr. Tamer Uçar’da şunları kay-
detti; “Hayırsever işadamımız kampus alanına 
1000 kişilik cami yaptıracak bugün Erdoğan  Ak-
dağ Bey  ile caminin  protokolünü imzaladık. Kur-
ban Bayramı’ndan sonra caminin temeli atılarak 
yapımına başlanılacaktır. Kampüs alanımızda çok 
büyük bir eksiklik, caminin ibadete açılması ile gi-
derilmiş olacaktır. Hayırsever işadamımız Erdoğan 
Akdağ’a katkılarından dolayı bir kez daha teşekkür 
ediyorum.” 

ERDOĞAN AKDAĞ CAMİ İNŞAATI PROTOKOLÜ İMZALANDI
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Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şeref Okudu-
cu yaptığımız söyleşide, Üniversite ve Fakülte genelinde yapılan akade-
mik, idari, sosyal ve teknik  çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Türkiye gene-
linde son yıllarda Fen Bilimlerine olan talebin azaldığını belirten Prof. 
Dr. Şeref Okuducu bu bölümde başarılı olabilmek için gönül vermek 
gerektiğini kaydetti.

Prof. Dr. Şeref Okuducu, 1968  yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. İlk 
ve ortaöğrenimden sonra  1992 yılında ODTÜ Eğitim Fakültesi Fizik 
Bölümü'nden mezun oldu. Mezuniyet sonrası ülkemizin güzide eğitim 
kurumlarından olan Ankara Polis Koleji'nde göreve başladı. 1995 yılın-
da Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim  dalında yük-
sek lisans, yine aynı üniversitede Nükleer Fizik Anabilim  dalında 1999 
yılında doktora eğitimini tamamlayan Prof. Dr. Şeref Okuducu 2000 
yılından itibaren Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fa-
kültesi Fizik Bölümü'nde Yrd. Doç. Dr. olarak göreve başladı. Burada 

yüksek lisans ve doktora programlarının açılmasına ilişkin büyük katkılarda bulunarak Fizik Bölüm Başkanlığı 
yaptı. 2004 yılında doçent unvanı alarak aynı üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür yardımcılığı görevini 
sürdürdü. 2006 yılında yeniden Gazi Üniversitesi’ne dönerek Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü'nde doçent 
olarak görevine devam etti.  

2011 yılı itibari ile Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı olarak görev yapan Prof. Dr. Şeref Okudu-
cu akademik, bilimsel ve sportif faaliyetlerini şu şekilde özetledi: “Akademik kariyerim süresince 15 öğrenciye  
lisansüstü tez danışmanlığı yaptım. 9 tane tez  çalışması tamamlanmış durumda, diğer  öğrenciler ise  yüksek 
lisans ve doktora çalışmalarına devam etmektedir. 40'tan fazla ulusal ve uluslararası bilimsel makale ve bil-
dirim yayımlandı. Bunlardan 30 tanesi  uluslararası indeksli  hakemli dergilerde yer aldı. Fransa, Amerika ve 
Azerbaycan gibi değişik ülkelere giderek Uluslararası  Nükleer Fizik Kongreleri’nde bildiriler sundum. Sporu 
çok seviyorum. Futbol, basketbol, voleybol ve yüzme gibi sporları mümkün mertebe düzenli olarak yapmaya 
çalışıyorum. Şu an, iş yoğunluğu sebebiyle maalesef  pek spor  yapma imkanı  bulamıyorum.”

Yeni kurulan üniversitelerde görev yapma tercihiniz neden kaynaklanmaktadır?

Gelişimini tamamlamış, belli bir seviyeye gelmiş üniversitelerde pek fazla aktarım alanı bulunmuyor. Dolayı-
sıyla yeni açılan üniversitelerin ihtiyaç duyduğu gerek akademik, gerek idari kazanımları buralarda insanlara 
aktarmak gerekiyor. Biz ailece bu konuda hassasiyet sahibiyiz. Eşim de eğitimcidir. Yeni açılan üniversitelerde 
eğitim yapma isteği bizi buraya getirdi. Bir Anadolu çocuğu olarak özellikle Anadolu'daki eğitim kurumlarında 
çalışmayı istiyor ve tercih ediyorum. Daha önceki edinimlerimi buradaki insanlarla paylaşmak istiyorum. As-
lında büyük üniversitelerdeki  akademisyen arkadaşların Anadolu'nun dört bir yanına giderek buradaki eğitim 
çalışmalarına katkıda bulunmaları gerekir.

Bozok Üniversitesi’ne ilişkin ilk izlenimleriniz nelerdir?

Bozok Üniversitesi'ne ilk geldiğimde yeni, genç, dinamik ve heyecanlı bir yönetim ekibi ve akademisyenlerle 
karşılaştım.  Özellikle Fakültemizdeki akademik ve idari personelle bire bir görüşerek fiziksel ve akademik 
sorunları tespit etmeye çalıştık. İlk başlangıç noktamız buydu. Bütün birimlerle tek tek  görüşerek duygu ve 
düşüncelerini aldık.

Fakültemizde şu an da 10 bölüm mevcut. Bunlardan fizik, kimya, biyoloji, matematik gibi Fen Bilimleri ile Tarih 
ve Türk Dili ve Edebiyatı sosyal bölümlerde eğim-öğretim devam etmektedir. Matematik, Tarih ve Türk Dili ve 
Edebiyatı bölümlerinde  ikinci öğretim  öğrencileri de eğitim ve öğretim görmektedir. 

Yabancı  Diller, Sanat Tarihi, Eğitim Bilimleri  ve Arkeoloji bölümlerinde ise he-
nüz yeterli öğretim elemanı olmayışından eğitim yapılamamaktadır.  En önemli 
problemimiz  alt yapı eksikliğidir.  Çevre düzenlemesinin yapılması,  Fakültenin 
önündeki yolun asfaltlanması, su tesisatının yenilenmesi gerekmektedir. Diğer 
taraftan öğrenci ve araştırma laboratuarlarımızın eksiklikleri bulunmaktadır. Bu 
eksiklikler tespit edilerek gönderilmeye çalışılmaktadır. 

Akademik olarak Fakültemiz eski ve köklü bir birim olarak kurulduğu için yeterli 
sayıda ve donanımlı akademik ve idari personelimiz mevcuttur. Fakültemiz bün-
yesindeki  akademisyen arkadaşlarımız başarılı çalışmalara imza atmıştır. Örnek 
olarak Kimya bölümündeki arkadaşlarımızın  diğer üniversitelerin teknopark 
merkezlerinde ofis açarak akademik çalışmalarını sürdürmekte olduğunu söy-
lemek istiyorum. Böylece Üniversite-sanayi işbirliği gerçekleşmiş olmaktadır. Biz 
de Fakülte olarak akademik çalışma yapmak isteyen bu genç ve dinamik öğretim 
elemanlarına maddi ve manevi her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.

Fen Bilimleri alanında eğitim almanın  zorlukları ve sağladığı avantajlar nelerdir?

Fen  bilimleri alanında öğrenim görmek isteyen öğrenci sayısında Türkiye genelinde maalesef bir düşüş göz-
lenmektedir.  Öğrenci bu bölümü bitirdikten sonra iş bulabilme kaygısı taşıyor. Fizik bölümünü seçmek için en 
önemli unsur öncelikle sevgidir. Fizik bölümünde bilimsel buluşlara imza atmak için bir insanın ona gönül ver-
mesi gerekiyor. Maddi  çıkarlar düşünüldüğünde çok sağlıklı bir kariyer mümkün olmaz. Direkt olarak  istihdam 
düşünülürse insanlar yanılabilir. Her meslekte olduğu gibi fizik alanında da kalite çok önemlidir. Bir fizikçinin de  
kendini  çok iyi yetiştirmesi gerekir. Fizik sonuç itibari ile bugün bildiğimiz tüm mühendislik ve teknoloji çalış-
malarının temelini oluşturmaktadır. Bu alanda başarılı olmak için öğrencinin çok çalışarak kendini ispatlaması 
gerekir. Bu şekilde öğrenci istediği her yerde iş bulup çalışabilir.

Yeni açılan üniversitelerin kuruldukları şehirlere olan katkılarını değerlendirebilir misiniz?

Üniversitelerin kuruldukları şehirlere sosyal, kültürel ve ekonomik katkısının büyük olduğuna inanıyorum. 
Uzun vadede üniversite, toplum ve sanayi işbirliklerinin yörenin kalkınmasına ilişkin anlamlı ekonomik kat-
kıları olacaktır. Yozgat, Orta Anadolu'nun önemli merkezlerinden biridir. Öğrenci profilimize bakınca Kayseri, 
Sivas, Tokat gibi çevre illerin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından farklı hayat tarzı ve görüşteki öğrenciler 
de bir araya gelmektedir. Üniversitemizin öncelikle tercih edilme sebebi ekonomik olarak bu yörede yaşayan 
ailelerin çocuklarını, daha makul masraflarla üniversitede okutabilme  düşüncesidir. Öte yandan öğrencilere 
kendi yetiştikleri sosyal ve kültürel ortamın içerisinde eğitim alma imkanı doğmuştur. Bunların yanında  ulaşım 
ve barınma sıkıntısı ve iş imkanının azlığı  gibi dezavantajlar da yok değildir. Fakültemizde öğrencilerimizin her 
türlü sosyal, kültürel ve sportif faaliyet yapması için imkanlarımızı kullanmaktayız.  Zaten Fakültemiz Konfe-
rans Salonu’nda  pek çok sosyal ve bilimsel  toplantı yapılmaktadır. Önümüzdeki  birkaç yıl içerisinde üniver-

sitemizin fiziki alt yapı problemlerinin büyük ölçüde 
çözüme ulaştırılacağını düşünüyorum. Rektörümüz 
ve ekip arkadaşları problemlerin çözümü için  can-
la başla çalışmaktadır. Bu sürecin sonunda Üniver-
sitemizin beklenen imaja kavuşacağına inanıyorum. 
Üniversitemizde görev yapan bütün akademisyen ve 
idari personelimizle güzel sonuçlar çıkartacağımızı 
düşünüyorum. Bu arada Yozgat halkının da Üniver-
sitemizi öğrencisi, akademisyeni , idari çalışanı ile 
sahiplenmesi gereklidir. Üniversitemizin gelişmesi 
hem Yozgat’a hem de  Ülkemize büyük bir katkı sağ-
layacaktır.

PROF. DR. ŞEREF OKUDUCU
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Makine Mühendisleri Odası İl Temsilciliği tarafın-
dan Üniversitemiz Mühendislik Mimarlık Fakültesi 
Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri ile  tanış-
ma kokteyli düzenlendi. 

Kokteyle Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Yumak, Yozgat Makine 
Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Tahir Demirel ve 
oda yönetimi ile çok sayıda öğrenci katıldı. İlk kez 
düzenlenen tanışma kokteylinde açılış konuşmasını 
yapan Yozgat Makine Mühendisleri Odası İl Tem-
silcisi Tahir Demir; “Amacımız üyelerimizin mesleki 
anlamda birikimlerinin artırılması; Üniversitemiz, 
Makine Mühendisleri Odası ve sanayi işbirliğini sağ-
layarak şehrimizin kalkınmasına katkıda bulunmak-
tır. Bu yıl ilk kez düzenlenen tanışma kokteyline ka-
tılımlarınızdan dolayı Sayın Rektörümüze ve sevgili 
öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar şunları kaydetti;  
‘’Makine Mühendisleri Odası İl Temsilciğinin düzen-
lemiş olduğu, öğrencilerimiz ve meslek örgütlerini 
kaynaştıracak böyle bir kokteylde bulunduğumuz 
için mutluyuz. Bilindiği üzere Üniversitemizin Maki-
ne Mühendisliği Bölümü 1994 yılından bu yana öğ-
renci yetiştirmektedir. Son yıllarda YÖK’ün öğrenci 
kontenjanlarının artmasıyla birlikte bizim meslek-
taş sayımız da giderek artmış oluyor. Mühendislik 
eğitimi ağırlıklı olarak uygulamalı bir meslek dalı ve 
eğitimde özellikle laboratuar ve atölyenin önem ka-
zandığını görüyoruz. 

Dolayısı ile özellikle makine mühendisliği eğitimi 
uygulamanın fazla olması nedeniyle pahalı bir eği-
tim gerektiriyor. 

Üniversitemiz yönetimi olarak bunun bilincinde-
yiz. Sadece makine mühendisliği veya mühendislik 
eğitiminde değil uygulamalı tüm alanlarda gerekli 
kaynağı ayırarak öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiş-
tiriyoruz. Son yıllarda üniversite sanayi işbirliği çer-
çevesinde çeşitli üniversiteler ile işbirliği içindeyiz. 
Erciyes Teknopark Projesi’nin bir parçası olarak Bo-
zok Üniversitesi’nde Yenilikçilik Merkezi kurulması 
çalışmalarımız var. Bunun için yapılmış projemiz çok 
yakında hayata geçiriliyor, bina için yerimiz ayrıldı 
gerekli çalışmalarımız tamamlandı. 

Dolayısıyla meslektaşlarımız, akademisyenlerimiz 
ve dışarıdaki sanayicilerimiz bu merkezde ofis aça-
bilecekler yeni projelerini hayata geçirebilecekler, 
bu merkezin şehrimiz için fırsat olduğunu düşünü-
yorum. Üniversite yönetimi olarak sizlere her türlü 
desteğe hazırız yine meslek odamız ile de bağlantı-
nızı koparmayın. Odamız son zamanlarda göz dol-
duran çok değerli çalışmalar içinde yakından takip 
ediyoruz.  

Bu vesile ile Yozgat Makine Mühendisleri Odası İl 
Temsilciliği yöneticilerine böyle bir organizasyon 
gerçekleştirdikleri ve Üniversite-Sanayi işbirliğinde   
köprü görevi üstlendiği için teşekkür ediyorum.”

YOZGAT MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASINDAN 
ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİLERİNE TANIŞMA KOKTEYLİ 

Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar Yozgat Vali Yardımcılığı görevlerine yeni atanan Vali Yardımcıları Mehmet 
Soğukpınar, Erdoğan Temizyürek ve Kemal Şahin’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Mehmet Soğukpınar 
Erzurum’un  Pazaryolu İlçe  Kaymakamlığı, Kemal Şahin Sivas Vali Yardımcılığı, Erdoğan Temizyürek ise 
Bayburt Vali Yardımcılığı görevinden Yozgat Vali Yardımcılığı  görevlerine atandılar.  Rektörümüz Prof. Dr. 
Tamer Uçar yeni görevleri münasebetiyle Vali Yardımcıları Mehmet Soğukpınar, Kemal Şahin ve Erdoğan 
Temizyürek’i makamlarında ziyaret edip hayırlı olsun ve başarı dileklerinde bulundu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 88. Yıl dönümü Yozgat’ta bir dizi 
etkinlikle kutlandı. Kutlama programı Cumhuriyet Meydanı’nda 
Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Üniversitemiz çe-
lengi Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar tarafından sunuldu. Cum-
huriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma programına 
Yozgat Valisi Necati Şentürk, İl Jandarma Komutanı Albay Recep 
Yalçınkaya, Belediye Başkanı Yusuf Başer, Cumhuriyet Başsavcısı 
Metin Durgun, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Uçar, 
il müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, öğrenciler ve vatan-
daşlar katıldı. Atatürk Anıtı'na protokol sırasına göre çelenk su-
numundan sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla 
tören sona erdi. Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar daha sonra Vali 
Necati Şentürk’ün makamında gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebrikleri kabulüne katıldı. 

REKTÖRÜMÜZ PROF. DR. TAMER UÇAR 
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARINA KATILDI 

REKTÖRÜMÜZ PROF. DR. TAMER UÇAR İLİMİZE YENİ ATANAN 
VALİ YARDIMCILARINA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDU 
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Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı 
tarafından birimlerimizde aday memur 
olarak görev yapan personel için 17-28 
Ekim 2011  tarihleri arasında düzenle-
nen "Temel Eğitim" dersleri sona erdi. 

Son ders Rektörümüz Prof. Dr. Tamer 
Uçar’ın da katılımıyla yapıldı. Aday me-
murlarla tanışan Prof. Dr. Tamer Uçar 
onlara hitaben bir konuşma yaptı. Rek-
törümüz, Bozok Üniversitesinin kaliteli 
eğitim ve kaliteli bilim üretme hedefinin 
gerçekleştirilmesinde genç elamanların 
değerli hizmetleri olacağına inandığını 
söyleyerek başladığı konuşmasını şöyle 
sürdürdü; "Öncelikle Üniversitemize hoş 
geldiniz. Yaşamınızda yeni bir dönemin 

başlangıcında bulunuyorsunuz. Bu eğitimin hepinize hayırlı olmasını diliyorum. Üniversitemiz, hizmet içi 
eğitimi belirli bir program dahilinde düzenleyen, konusunda uzman kişilerle çağın gereklerine uygun bil-
gi, beceri ve tecrübeleri sizlere yani aday memurlara aktaran ender kurumlardan birisidir. Devlet me-
murlarının yetiştirilmelerini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki görevlere hazırlamak amacıyla 
gerçekleştirilen hizmet içi eğitim, teknolojinin giderek daha da hızlı geliştiği, bilginin sürekli yenilendiği 
dünyamızda artık bir gereklilik halini almıştır. Akademik ve idari personeliyle, öğrencisiyle özveri ve uyum 
içerisinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren Üniversitemiz, gerek öğrencilerinin gerekse çalışanlarının 
uzun dönemli gelişimine ışık tutmaktadır. Zorlu bir sınavdan geçerek Üniversitemizde çalışma imkanını elde 
ettiniz. Hepinizi bir kez daha tebrik ediyorum. Burada alacağınız eğitimle hem özgüveniniz gelişecek, hem 
de Üniversitemizin yönetim yapısı ve işleyişi ile çalışma sistemi hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Sizlerden 
beklenen bir eğitim kurumu ve bilim yuvası olan Üniversitemizde akademik hizmet ürettiğinizin bilincinde 
olarak çalışacağınız birimin iş disiplinine uygun ve uyum içinde çok çalışmanızdır. İşinize saygıyı temel ala-
rak, özveriyle ve samimiyetle çalışmanızın başarıyı getirmesi ve kariyerinizde de kapıların önünüzde açıl-
masını sağlayacağı muhakkaktır. 

Biz devlet üniversitesi olmamız 
nedeniyle kamu kaynağını kulla-
nıyoruz. Yani burada 74 milyon 
vatandaşımızın vergilerinden 
bize ayrılan kaynakla en kaliteli 
hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Bu-
nun bilincinde olarak kurumsal 
işleyiş ve mevzuata hakim ola-
rak çalışmalarınızı sürdürmenizi 
istiyoruz ve bu bilinçle çok çalı-
şacağınıza inanıyoruz.  Bu vesile 
ile hepinize çalışma yaşamınızda 
başarılar diliyorum.”

REKTÖRÜMÜZ ÜNİVERSİTEMİZ ADAY MEMUR TEMEL EĞİTİM 
DERSİNE KATILDI

Göreve Yeni Başlayan Akademik Personelimiz

1. Prof. Dr. Şaban GÜÇLÜ   Ziraat Fakültesi
2. Öğr. Gör. Soner KÜNÇ   Boğazlıyan MYO  
3. Öğr. Gör. Halil ATALAY   Müh. Mim. Fakültesi 
4. Öğr. Gör. Funda KOCABIYIK   Fen Edb. Fakültesi
5. Öğr. Gör. Gökalp ÇINARER     MYO
6. Arş. Gör. Emine AYDIN   Ziraat Fakültesi
7. Arş. Gör. Çağrı KÖYLÜ   İİBF
8. Arş. Gör. Sema KARATAŞ   İİBF
9. Arş. Gör. Emre ÇELİK    Müh. Mim. Fakültesi
10. Arş. Gör. Betül KUŞ    Sağlık Yüksekokulu
11. Arş. Gör. Elçin EREN    İİBF
12. Arş. Gör. Ayşegül KUŞDEMİR  Fen Edb. Fakültesi
13. Okutman Ebru GÜVENEN   Rektörlük
14. Okutman Hale Nur AKGÜL   Rektörlük
15. Sağlık Teknikeri İlknur KAYABALI  Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü
16. Hemşire Canan GÜNDÜZ   Üniversite Hastanesi Başmüdürlüğü 

İNTERNET ERİŞİM MERKEZİ YAYGINLAŞTIRILACAK

Bozok Üniversitesi öğrencilerinin internete erişimini sağlamak 
için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından Mühendislik-Mimarlık 
Fakültesi’nin birinci katına kurulan İnternet Erişim Merkezi öğ-
rencilerin yoğun ilgisini görüyor. Beş adet  “thin client” bilgisaya-
rın ilk prototip olarak kullanıma açıldığı İnternet Erişim Merkezi 
önümüzdeki dönemlerde Üniversitenin diğer fakülte ve meslek 
yüksekokullarında da öğrencilerimizin hizmetine sunulacak.  Öğ-
rencilerin internet erişiminden faydalanması için öğrenci numa-
raları ile sisteme girmeleri yeterli. İlk etapta iki saatlik oturum 
süresi ile internet hizmeti veren sistem daha sonra sınırsız olarak 
kullanıma sunulacak.

Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, İnternet Erişim Merkezi’ni yerinde inceleyerek Bilgi İşlem Dairesi yetkilile-
rinden “İnternet Erişim Merkezi” hakkında bilgi aldı ve sistemi bizzat denedi. Daha sonra öğrencilerle sohbet 
eden Prof. Dr. Tamer Uçar konuya ilişkin şunları söyledi, “Günümüz bilgi çağında, bilgiye anında ve hızlı olarak 
erişmek hayati önem arz etmektedir. Öğrencilerimizin internet kullanım ihtiyaçlarını seri ve hızlı bir şekilde 
karşılamak üzere kurduğumuz İnternet Erişim Merkezlerini yaygınlaştırılarak tüm Üniversitemizin kullanımına 
sunacağız.” dedi.
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