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Bir dizi ziyaret ve temel atma programına katılmak üzere ilimize gelen Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ,  
Üniversitemiz ile ilgili son gelişmeleri değerlendirmek ve yapılabilecek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde 
bulunmak üzere Rektörlük Yemekhane Binası’nda düzenlenen toplantıya katıldı. 

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ başkanlığında yapılan toplantıya Yozgat Valisi Necati Şentürk, Milletvekil-
leri Avukat Yusuf Başer ve Dr. Ertuğrul Soysal, Yozgat Belediye Başkanı Yusuf Başer, Ak Parti Yozgat İl Başkanı 
Avukat Fahri Açıkgöz, İl Emniyet Müdürü Hasan Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Yumak ve Prof. 
Dr. Feyzullah Temurtaş, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Namık Delibaş, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep 
Şahingöz,  İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bedir, Genel Sekreter Vekili Levent Şimşek katıldı. Toplan-
tıda Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar katılımcılara Üniversitemizdeki altyapı yatırımları, öğrenci ve personel 
sayıları, üniversitenin fiziki kapasitesinin mevcut durumu ve geleceğe ilişkin projeler hakkında bilgiler veren 
bir sunum yaptı.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ toplantıda yaptığı değerlendirmede şunları söyledi; “Öncelikle tüm ekibe 
kolaylıklar diliyorum. Yeni kurulan bir üniversitede işleri sıfırdan yeniden kurmak, kurgulamak kolay değil. 
Ama inşallah başaracaksınız, takip ediyorum çok iyi şeyler oluyor. 

Üniversitemizde öğrenci sayımız iyi bir noktaya gelmiş bulunuyor. İdari ve akademik personelimizin sayısı 
süratle artıyor. Üniversitemizin fiziki imkanları hızla büyüyor. İnşallah kalan kısımlarla ilgili de hep beraber 
çalışacağız. Biz size her türlü yardımı ve desteği tereddütsüz yapmaya her zaman hazırız. Ondan hiç endişeniz 
olmasın. Yeter ki bizim sahip çıkacağımız, ucundan tutacağımız projeler bize gelsin. Biz onları hayata geçirme 
noktasında hep beraber gayret gösterip, çaba sarf edeceğiz. 

Tıp Fakültemiz ve hastanemizle ilgili çalışmanın projesini hazırlayalım, hayata geçirilecek güzel bir proje olur-
sa projeye 2013 yılında kaynak aktarımı noktasında destek oluruz. Çevre yolu ile ilgili çalışma devam ediyor. 
Tahminimce önümüzdeki günlerde karara bağlanacaktır. Kampüs alanında MOBESE sisteminin kurulması ile 
igili de ödenek göndereceğiz, bunun isabetli bir karar olduğunu düşünüyorum. Başta Rektör Bey olmak üzere 
tüm ekibine çalışmalarında yanlarında olduğumuzu ifade ederek başarılar diliyorum.”
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Üniversitemiz Erdoğan Akdağ Kampüsü’nde 2000 kişilik Erdoğan Akdağ 
Camii’nin temel atma töreni yapıldı. Törene Başbakan Yardımcısı Bekir Boz-
dağ, Ak Parti Yozgat Milletvekilleri, Av. Yusuf Başer, Dr. Ertuğrul Soysal,  Ak 
Parti Eski Yozgat Milletvekili Mehmet Çiçek, Yozgat Valisi Necati Şentürk, 
Yozgat Belediye Başkanı Yusuf Başer, Hayırsever İşadamları Erdoğan Akdağ 
ve Hayri Yıldız, Yozgat Baro Başkanı Av. Hacı İbiş, Rektör Yardımcılarımız 
Prof. Dr. Hasan Yumak, Prof. Dr. Taha Niyazi Karaca, Prof. Feyzullah Temur-
taş, Yozgatlı bürokrat, siyasi ve işadamları ile üniversitemiz mensupları ve 
öğrencilerimiz iştirak etti.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmasını 
yapmak üzere kürsüye gelen Rektörümüz  Prof. Dr. Tamer Uçar; “Bugün, 
Erdoğan Akdağ Camii Temel Atma Törenimizde bizleri yalnız bırakmadığınız 
için hepinize sonsuz şükranlarımı sunarım. Efsane işadamı Sayın Erdoğan 
Akdağ’ın çok değerli katkıları ile Kampüs camimizin temelini atma imkanı 
bulduk. Yalnızca cami değil, Sayın Erdoğan Akdağ Üniversitemizin kuruldu-
ğu ilk yıllardan bu yana 20 yıldır verdiği destekle Üniversitemizin bugünlere 
gelmesine vesile oldu. Bunun yanı sıra Hayırsever işadamımız Bilal Şahin’in 
de katkıları çok büyüktür.

Başta TBMM Başkanı Sayın Cemil Çiçek olmak üzere Üniversitemizden des-
teklerini esirgemeyerek verdiği katkılar dolayısıyla Sayın Başbakan Yardım-
cımız Bekir Bozdağ’a Valimiz Sayın Necati Şentürk’e, Belediyemiz Başkanı-
mız Sayın Yusuf Başer’e, tüm Yozgatlı bürokratlarımıza, Yozgatlı hayırsever 
işadamlarımız Sayın Erdoğan Akdağ’a ve hayırsever Yozgatlı hemşerilerimi-
ze sonsuz şükran ve saygılarımı sunarım. Yıllardır ihtiyacını duyduğumuz 
Erdoğan Akdağ Camiimiz Üniversitemiz camiasına ve tüm Yozgat halkına 
hayırlı uğurlu olsun. “ dedi.

ÜNİVERSİTEMİZDE ERDOĞAN AKDAĞ CAMİİ TEMELİ 
TÖRENLE ATILDI 

Hayırsever İşadamı Erdoğan Akdağ yaptığı konuşmasında ise “1992’lerde Kayseri Erciyes Üniversitesi bün-
yesinde dört fakülte kurulduğu haberini alınca Yozgat Üniversitesi Vakfı’nı kurduk. O zaman üniversitenin 
kurulacağı yer bile belli değildi. Biz buraya bir üniversite havası vermek için çok çalıştık. Bugün itibari ile çok 
büyük bir aşama kaydetti Üniversitemiz. Siz de takdir edersiniz ki böyle çalışmalar devlet desteği olmaksızın 
zor yürümektedir. Üniversitemiz Camimizde  inşallah ibadetimizi de tevdi edeceğiz. Beni ihya ettiniz çok te-
şekkür ederim.” dedi.

Ak Parti Yozgat Milletvekilleri Av Yusuf Başer ve Dr. Ertuğrul Soysal da yaptıkları konuşmalarda, bu mübarek 
günde mübarek bir binanın temelini atmış olmaktan bahtiyar olduklarını belirterek Hayırsever işadamı Erdo-
ğan Akdağ’a teşekkürlerini ifade ederek hayırlı olsun temennilerinde bulundular.

Yozgat Valisi Necati Şentürk Erdoğan Akdağ Camii Temel Atma Töreni’nde yaptığı konuşmada camilerimizin 
yalnızca ibadet edilen yerler olmadığını, aynı zamanda sosyal ve kültürel olarak dayanışma ve birliğin sağlan-
dığı yerler olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü; “Üniversitemizde yıllarca Cuma namazını bile kılmak 
için sıkıntı yaşıyorduk. Üniversitemiz tacı olmayan bir kraliçe gibiydi. Şimdi Üniversitemizi taçlandırdık. Er-
doğan Akdağ Ağabeyimize çok teşekkür ediyor, sizleri saygı ile selamlıyorum”. Son olarak söz alan Başbakan 
Yardımcısı Bekir Bozdağ şöyle konuştu: “Gönül protokolünde yer alan değerli Yozgatlı hemşerilerime hürmetle 
selam ederim. Eğitime, ilme, irfana yapılan her iş çok hayırlıdır. İlk günden bu yana Üniversitemize katkısı bu-
lunan herkese çok teşekkür ediyorum. Böyle bir Üniversiteye sahip isek bunda pek çok kişinin emeği vardır. 
Ama Erdoğan Akdağ Ağabeyimize ayrı bir teşekkürü borç bilirim. Erdoğan Akdağ Ağabeyimiz Üniversitemize 
başka şeyleri de kazandıracaktır. Çünkü şimdiye değin yaptıkları bundan sonra yapacaklarının göstergesidir.
Üniversitede taş üstüne taş koyacak insanlara ihtiyacımız var. Biz hükümet olarak Üniversitemizin her ihti-
yacında yanında bulunduk, bir dediğini iki etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz.Camilerimiz yeryüzünde 
Allah’ın evleridir. Kimin yapılmasına bir şekilde emeği geçerse ibadet etmiş gibi sayılırlar. Umarım Erdoğan 
Akdağ Camimizin ibadete açılmasında da birlikte oluruz. Camimizin hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, hepinizi 
saygıyla selamlıyorum.” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından Erdoğan Akdağ Camii inşaat alanında kesilen kurban ve edilen dualarla 
temelin atılması ile tören sona erdi.
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İnterneti geniş kitlelilere tanıtmak, bilişim güvenliğini sağlamak, yeni projeler başlatmak, Türkiye’de  
interneti yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen etkinliğin açılış töreni Üniversitemiz  Fen-Edebiyat Fakültesi 
Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. 

Etkinliğin açılış konuşmasını Yozgat Bilişim Etkinlikleri Koordinatörü Doç. Dr. Mustafa Böyükata yaparken, 
etkinliğin açılış günü konuşmacıları Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Bilgi Teknolojileri Daire Başkanı Dr. 
Sedat Onay,  “Televizyon ve Radyo Yayıncılığında Bilişim”; Türksat e-devlet Bilgi Direktörlüğünde görevli 
Mustafa Murat Gencel ise “e- dönüşüm Türkiye Projesi ve e-devlet Kapısı” uygulamaları hakkında bilgiler 
aktardı.

Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar  yaptığı konuşmada şunları söyledi; “Artık teknoloji cebimize girmiş 
durumda. 80’li, 90’lı yıllarda daha çok donanım ağırlıklı büyük cihazlar kullanırken, bugün artık son 
derece küçük bilgisayarlar kullanıyoruz. İnternetin yaygınlaşması ile ile birlikte teknolojik gelişmeleri de 
takip kolaylıkla takip edebilme fırsatı doğmuş bulunuyor. e-devlet uygulaması artık her sahada günlük 
yaşantımıza girmiş durumda.” 

Prof. Dr. Tamer Uçar konuşmasının sonunda öğrencilere örgün eğitimlerinin yanı sıra kişisel gelişimlerini 
destekleyecek eğitimlere katılmalarını, öğrencilerin kişisel gelişimlerini destekleyecek “Kişisel Gelişim 
Seminerleri” düzenlendiğini; bu tip etkinliklerin devam edeceğini ve çok önemsediklerini söyleyerek ve 
etkinliğe katkı veren herkese teşekkür ederek tamamladı.

Doç. Dr. Böyükata yaptığı açılış konuşmasında; “2001 yılında başladığımız etkinliğimiz bugün 11 yıla ulaştı. 
Biz de artık bu etkinliği genç arkadaşlara devrederek yolumuza devam edelim istiyorum. Türkiye’nin önünün 
açılması için iki şey lazım birisi üniversiteleşme ikincisi uluslararası ticaret. Bu hafta internet haftası olarak 
biliniyor ve kutlanıyor. Biz de Yozgat Bilişim Etkinlikleri adı altında Yozgat’ta bilim ve teknolojiye yönelik bu 
etkinliği gerçekleştiriyoruz. Tabi bu alanla ilgili fuar yapılabilmesi çok faydalı olacaktır. Üniversitemiz artık 
bunu yapabilecek güçte.” dedi.

9. YOZGAT BİLİŞİM ETKİNLİKLERİ 

Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar’ın da iştirak ettiği Bilim ve 
Teknoloji Bakanlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Fevzi Uzkurt baş-
kanlığında gerçekleştirilen Teknopark toplantısına ilişkin; 
“Yozgat’ta Erciyes Üniversitesi’ne bağlı bir yenilikçilik mer-
kezi kurulması için sürdürülen bir çalışma vardı. Bu çalışma 
dört yıldır yapılmaktaydı ama çok fazla mesafe alınamamış-
tı.  Ankara’da gerçekleştirilen toplantı neticesinde çalışma-
nın geleceği ile ilgili konular masaya yatırıldı. Önümüzdeki 
ay yenilikçilik merkezi binasının temelinin atılacağını düşü-
nüyoruz. Bizim Yozgat şehri olarak, Erciyes Üniversitesi’ne 
bağlı bir yenilikçilik merkezi değil müstakil bir Teknopark 

isteğimiz var. Dolayısıyla burada kurulacak olan yenilikçilik merkezinin müstakil teknoparka dönüştürülme-
si için çalışma başlattık. Yenilikçilik merkezinde gerek akademisyenlerimiz gerekse sanayici ve yatırımcılar 
burada işyeri açabilecekler. İlgili bakanlıkların teşviklerinden yararlanabilecek ve aynı zamanda Ar-Ge faali-
yetlerini sürdürebilecekler.” dedi. 

PROF. DR. TAMER UÇAR; “YENİLİKÇİLİK MERKEZİ BİNASININ 
TEMELİNİ HAZİRAN AYINDA ATMAYI PLANLIYORUZ”

YENİFAKILI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 
PROTOKOLÜ İMZALANDI

Yenifakılı Eğitimi Destekleme Derneği tarafından yaptırılacak 
olan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul binasının protoko-
lü Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar ile  Dernek Başkanı Mus-
tafa Karacabay tarafından düzenlenen törenle imzalandı. 
İmzalanan protokole göre Yenifakılı Eğitimi Destekleme Der-
neği koordinasyonunda Meslek Yüksekokul binası, öğrenci 
yurdu ve lojman inşaatının yapımı taahhüt edildi. 
 
Protokol imza töreni sonrası bir açıklama yapan Rektörümüz 
Prof. Dr. Tamer Uçar; “İlçelerimize yüksekokul kuruluyor ama 
özellikle altını çizerek söylüyorum; hazır olan her şeyini ta-
mamlayan bu işin altından kalkabilecek yerlere böyle çalış-
malar yapılabiliyor ve bu tür kararlar alınıyor. Yenifakılı ilçe-
mizle ilgili çalışma 2010 yılının sonlarına doğru yapılmış ve 
bu günlere kadar getirilmiş bir çalışma olduğunu hatırlatmak 
istiyorum. Bugün geldiğimiz nokta itibari ile de öğrencileri-
miz orda gerçekten yükseköğrenime yakışır bir şekilde her 
şeyi tamam, eksiksiz bir şekilde eğitim öğretim görecekle-
rine inandığımız ve bu gücü de Yenifakılı ilçesinde gördüğü-
müz için böyle bir protokole imza attık, hayırlı uğurlu olsun.” 
dedi.

Dernek Başkanı Mustafa Karacabay ise, “İlçemize yapacağımız Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu eğitim 
alanında inşallah Yenifakılı’yı şahlandıracak, yeni yatırımlara da kucak açacağız. Meslek Yüksekokulumuzu da 
inşallah bu ekiple birlikte yapacağız. Binanın yapımında maddi ve manevi destek sağlayan herkese teşekkür 
ediyorum. İlçemize yapacağımız Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu binamızı her şeyi ile tamamlayarak 
Rektörümüze anahtarını teslim eder, biz de öğrencilerimizi orada kucaklayarak eğitime devam ederiz.” dedi.



Yozgat İl Emniyet Müdürü Hasan Yılmaz, Üniversitemizde 
verdiği “Yeni Dönemde Güvenlik Anlayışı” konulu 
konferansta dünyada ve Türkiye’de gelişen yeni güvenlik 
anlayışı ile beraber Türk Emniyet Teşkilatı’nda verilen 
hizmetlerin insan odaklı olarak değişimine ilişkin bilgi ve 
edinimlerini aktardı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından 
“Yeni Dönemde Güvenlik Anlayışı” konulu sunumu 
yapmak üzere söz alan Yozgat İl Emniyet Müdürü Hasan 
Yılmaz, Maslow’un temel ihtiyaçlar hiyerarşisinde yer alan 
insanın temel ihtiyaçlarının karşılanması için güvenliğin 
sağlanmasının önemini vurguladı. Yılmaz; “Biz Emniyet 
teşkilatı olarak en altından en üstüne kadar tüm ekibimizle 
toplum içerisinde olumsuz bir güruh oluşturan kişilerin iyi 
insanlara zarar vermesini engellemek için gece ve gündüz 
özveri ile hizmet vermekteyiz. Bu hizmeti verirken temel 
prensibimiz insan odaklı olmaktır. Bu nasıl olacaktır; 
empati kurarak mümkündür. Suçu oluşmadan önlemek 
adına insanımızı suça yönlendiren şartları, ortamı 
iyi analiz etmek önemli bir husustur. Bunu yaparken 
önyargılarımızdan arınmış ve hoşgörü sahibi bir niteliğe 
kavuşmamız gerekmektedir.” dedi.

Hasan Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü; “Daha önce 
kendi insanlarımızı bir takım olay ve olgular sonucunda 
etiketleyerek toplum dışına iterek suça yöneltmiş, illegal 
örgütlerin saflarına katılmalarına sebep olunmuştur. 
Bunu önlemenin yegâne yolu farklılıkları kucaklamaktır. 
Çanakkale Savaşı’nda ülkemizin doğusundan batısına 
herkesin birlik olup bağımsızlık mücadelesi veren bir 
toplumun mensubu olarak, nasıl olur da o zaman yaşı küçük 
olduğu için askere alınmadığından üzüntü duyan çocuklar 
bugün aynı bayrağa taş atabilmektedir. Bunu altında yatan 
sebepleri iyi analiz etmelidir.” Hepimizin farklı ama eşit 
olduğunu unutmamamız gerektiğini dile getiren Hasan 
Yılmaz konferans sonunda öğrencilerin yönelttiği soruları 
cevaplandırdı.

Program sonunda Yozgat İl Emniyet Müdürü Hasan Yılmaz’a 
paylaştığı değerli edinim ve bilgileri için teşekkür etmek 
üzere söz alan Prof. Tamer Uçar,  yedi yıl boyunca Amerika’da 
kaldığı süreçte farklılıklara gösterilen hoşgörü ve tevazünün 
en geniş halini gördüğünü belirterek bu meziyetlerin bizim 
Türk kültürümüzde yüzyıllardır olduğunu, fakat giderek 
bunu kaybettiğimizi ifade etti. Kampüsümüzü ikiye bölen 
Yozgat-Kayseri Çevre Karayolu’nun sadece trafik değil aynı 
zamanda bir asayiş sorunu olduğunu kaydeden Prof. Dr. 
Tamer Uçar bu konuda Yozgat İl Emniyet Müdürü Hasan 
Yılmaz’dan destek beklediklerini söyleyerek sözlerini sona 
erdirdi.
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“İNSAN ODAKLI ÇALIŞMAK TEMEL PRENSİBİMİZDİR”

Bozok Üniversitesi Makine Mühendisleri Kariyer Topluluğu tarafından 
düzenlenen “İkna Mühendisliği ve Moral, Motivasyon” eğitim semi-
nerinde söz alan Milli Takımlar Psikoloğu Kazım Yurdakul, başarının 
anahtarının sorumluluk almak olduğunu belirtti.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ha-
san Yumak şunları söyledi; “Kariyerlerinin en zirvesindeki insanlar bil-
gi ve deneyimlerini paylaşmak üzere Üniversitemize geldiler. Kendi-
lerine teşekkür ederim.” E.C.A Elginkan Vakfı’nın tanıtım videosunun 
gösteriminden sonra Yozgat Yazarlar ve Şairleri Derneği şairlerinden 
Osman Yüksel ve Talim Gülbahçe Üniversitemiz için yazmış oldukları 
şiirlerini okudu.

E.C.A Elginkan Vakfı Müdürü İlhan Üttü, Elginkan camiası adına Bozok 
Üniversitesine teşekkürlerini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: 
“İlk defa geldiğim Yozgat’ın bu güzel Üniversitesine davet eden ve sı-
cak ilgilerini esirgemeyen başta Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Yumak 
ve bu organizasyonun gerçekleşmesine emek harcayan Makine Mü-
hendisleri Kariyer Topluluğu’na teşekkür ederim. Bozok Üniversitesi 
gibi yeni kurulan üniversitelere büyük sorumluluklar düşmektedir. 
Türkiye’de kurulan 170’i aşkın üniversitelerin içerisinde daha evve-
linde kurulmuş köklü üniversiteler seviyesine gelebilmek için onların 
kat ettiği yolları izlemeleri gerekmektedir. Bu vesile hepimizin okul 
yönetimi ile koordineli bir şekilde çok da onlardan fazla bir şey bekle-
meden bu tarz çalışmaları geliştirmeli ve arttırmalıdır. Hepinize bütün 
Elginkan Topluluğu adına saygılar sunuyorum.”

Seminer, Milli Takımlar Psikoloğu Kazım Yurdakul’un İkna ve Motivas-
yona yönelik söyleşisi ile devam etti. Yurdakul, başarılı toplumların, 
insanların, kurumların ortak özelliğinin çalışmak, sabır, disiplin, hedef 
planlarının olmasının daha ötesinde sorumluluk sahibi olmalarından 
kaynaklandığını belirterek; “İnsanlar tercih ettikleri hayatı yaşar, baş-
larına gelen olumlu ya da olumsuz durumlar kendi tercihlerinin so-
nuçlarıdır. Genel olarak kültürümüzde iyi şeyleri kendimize mal eder-
ken kötü sonuçlar ve şartlar için başkaları adres gösterilir. Sözgelimi 
öğrenciler, iyi puan alınca kendilerinin başarısı olarak kabul eder, kötü 
puanı ise hoca vermiştir. Oysa, tercihinin gereği olan sorumluluk bi-
linciyle davranılmış olsa kötü not almak gibi bir sonuç ortaya çıkma-
yacaktır.” dedi.

“BAŞARININ ANAHTARI SORUMLULUK ALMAKTIR”



Üniversitemiz, Çukurova Üniversitesi tarafından organize edilen ve 
bu yıl onuncusu düzenlenen “10. Çukurova Yüksek Öğrenim Tanıtım 
Günleri”nde tanıtıldı. 4-6 Nisan 2012 tarihleri arasında Adana’da dü-
zenlenen tanıtım fuarına 35 devlet ve vakıf üniversitesi katıldı. Çuku-
rova Üniversitesi Balcalı Merkez Kampüsü’ndeki Sakıp Sabancı Spor ve 
Kongre Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyon yoğun ilgi gördü. 

Fuarın açılışı Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alper Akınoğlu’nun 
açılış konuşması ile yapıldı. Program, öğrenciler tarafından düzenlenen 
dans ve halkoyunları gösterileri ile devam etti. 

Tanıtım Günleri’ne Adana’da öğrenim gören 10., 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin yanı sıra civar il ve ilçelerden 
gelen öğrenciler de yoğun ilgi gösterdi. Fuara katılan öğrencilere Bozok Üniversitesi’ni tanıtıcı el broşürleri, 
kataloglar dağıtıldı. Birebir görüşmelerde öğrencilere Üniversitemizin bölüm ve programları hakkında ayrıntılı 
bilgiler verildi. 
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BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÇUKUROVA 10. YÜKSEKÖĞRENİM TANITIM 
GÜNLERİ’NE KATILDI

“STANDART DÜNYA ÖLÇEĞİNDE BİR SANATTIR”
Üniversitemizde Türk Standartları Enstitüsü ve Üniversitemiz işbirliği çer-
çevesinde hazırlanan “Standart, Standardizasyon, Kalite ve Tüketici Bilinci” 
konulu eğitim semineri düzenlendi. Seminerde Türk Standartları Enstitüsü 
ve çalışmaları hakkında bilgi veren TSE Müşaviri Enver Başarır, standartların 
sadece ticarette değil, hayatımızın her alanında olduğunu belirtti. 

Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar seminerde şunları söyledi; “Standart de-
diğimiz zaman aklımıza ilk olarak sanayi mamulleri geliyor. Ama aslında ha-
yatın her alanında üretim, mal ve hizmetlerin belli standartlarda olması la-
zım. Biz eğitimciyiz,  eğitimde de kalite standardizasyon son derece önemli. 
Üniversite olarak diplomalarımızın uluslararası düzeyde geçerliliği için var 
gücümüzle çalışıyoruz. Diplomalarımıza ekler koyuyoruz. Bizim amacımız, 
buradan diploma aldığınızda dünyanın her yerinde geçerli olan diplomalara 
sahip olmanızdır. Sadece Türkiye’de değil, Avrupa’ya veya dünyanın başka 
ülkelerine gittiğinizde o diploma dünyada geçerli bir diploma olsun. Bunun 
yolu nedir; eğitimde standardizasyon. Derslerin içerdiği krediler dışında-
ki etkinliklerinize Avrupa Kredi Transfer Sistemi veriyoruz. Bunların hepsi 
standardizasyon ve gelecekteki yaşamımızın daha kaliteli olması adına ya-
pılıyor. Bu gibi konularda uzmanımız size bilgiler verecek ilginizi çekeceğini 
ümit ediyorum ve teşekkür ediyorum.” 

TSE Müşavir Enver Başarır “Standart, Standardizasyon, Kalite ve Tüketici Bilinci” konulu sunumunda Türk 
Standartları Enstitüsü’nün kuruluşu ve çalışmaları, standartların hazırlanması, Avrupa Birliğine uyum sürecin-
de yapılan standardizasyon çalışmaları ve gelinen aşama, uluslararası, bölgesel ve yerel standart kuruluşları 
ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Standardın sadece ticarette değil, hayatımızın her alanında, tüm dünyada 
ortak olan bir sanat olduğunu ifade eden Enver Başarır, dünyada ilk standardın 1502 yılında Sultan II. Bayezid 
tarafından “Kanunnamey-i İhtisab-ı Bursa fermanıyla bugünkü anlamda standardı hazırlatılmış ve uygulatıl-
mış olduğunu belirtti.

Üniversitemiz Türkçe Topluluğu tarafından düzenlenen ve Yozgat Valiliği 
tarafından desteklenen “Kutlu Doğum’la Yeniden Doğmak” isimli prog-
ram yapıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin okunması ile başlayan program 
Naat-ı Şerif ve ilahiler söylenmesi ile devam etti. 

Programa konuşmacı olarak katılan Araştırmacı-Yazar Mehmet Paksu, 
“Peygamberimizin Güzel Ahlakı” konulu konferans verdi. Araştırmacı-
Yazar Mehmet Paksu, Hz. Muhammet (SAV) Efendimizin rahmet peygam-
beri olduğuna dikkatleri çekerek Hadis-i Şeriflerle hayatından örnekler 
verdi. İnsanlığın O’nu anladığı ve hayatında rehber edindiği ölçüde hu-
zuru bulabileceğini dile getiren Paksu  “Günümüzde insanları, özellikle 
de gençleri, doğru olana ve güzel ahlaka özendirmek önemli bir sorum-
luluktur. Bir Müslümanın, tavrına ve ahlakına özenmesi, benzemek için 
çaba göstermesi gereken kişi ise Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’ 
(SAV)’dır. Kur’an ayetlerinden ve Hadis-i Şerif’lerden, Peygamberimizin 
(SAV) güzel tavırlarını, konuşmalarını, gösterdiği güzel ahlakı anlayabilir, 
O’nu örnek alabiliriz.” dedi.

Program sonunda Yozgat Valisi Necati Şentürk Araştırmacı-Yazar Meh-
met Paksu’ya plaket, Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar da Üniversitemiz 
amblemli çini tabak armağan etti . 

KUTLU DOĞUM PROGRAMI YAPILDI

“BİZİM GEÇMİŞİMİZ VAR, BU YÜZDEN GELECEĞİMİZ DE VAR”
Üniversitemiz öğrencilerinin kurduğu Altın Nesil Topluluğu tarafından Fen Edebiyat Fakültesi Konferans 
Salonu’nda düzenlen Çanakkale Şehitlerimizi Anma Konferansı’na İlahiyatçı - yazar Kazım Avcı konuşmacı ola-
rak katıldı. Özel Ergin Koleji öğrencilerinden oluşan koro Çanakkale türkülerinden oluşan bir türkü şöleni sun-
du. Koronun ardından ilköğretim öğrencileri Çanakkale şiirlerini okudu.

Tarihimizi öğrenerek Çanakkale Zaferi ruhunu yaşatıp, canlı tutabileceğimizi ifade eden Kazım Avcı sözlerine 
şöyle devam etti; “Bugün artık düşmana karşı satır sallamak yok, bugün silahımız gençlerimizin Çanakkale’de 
şehit düşenlerin torunları olarak memleketimizi daha dünyada söz sahibi ülkeler arasına girmesi için özveri ile 
çalışmasıdır. İstiklal Marşımızı, Çanakkale Şiiri’ni kaleme alan Mehmet Akif Ersoy bu şiirleri nasıl yazdı düşün-
mek gerekiyor. O, bu milleti tanıyordu, sevincini, üzüntüsünü içinde yaşıyordu. Bizler de milletimizi iyi tanıma-
lıyız, milletimizin sevincini, üzüntüsünü paylaşmak değil ciğerimizde duymalıyız. Türk milleti vatan uğruna, in-
sanlık uğruna, gelecek uğruna üzerine düşen vazifeyi fazlasıyla yerine getirmiş, canını feda etmiştir. Sizlerin de 
bu milletin torunları olarak üzerine düşen vazife,  istikbalimiz için çalışmaktır. Çünkü biz ne ümitsiz, ne imansız, 
ne idealsiz, ne geçmişsiz değiliz. Bizim geçmişimiz var, bu yüzden geleceğimiz de var.”  



Üniversitemiz Erdoğan Akdağ Kampüsü’nde finansma-
nı Üniversitemiz tarafından karşılanacak olan  içme ve 
kullanma suyu projesinin hazırlanması ile atık su arıtma 
tesisinin yapılmasına ilişkin Rektörümüz Prof. Dr. Tamer 
Uçar ile İller Bankası A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Candan 
tarafından imzalanan protokollere göre, İller Bankası A.Ş. 
Üniversitemiz kampüsünde içme ve kullanma suyu çalış-
masının proje ve fizibilitesini yapacak; atıksu arıtma tesi-
sinin de inşaatını gerçekleştirecek. 

Prof. Dr. Tamer Uçar; “Üniversitemizde daha önce doğal-
gaz hattı çekilerek kullanılmaya başlandı, kanalizasyon 
çalışmasında tamamlandı, ancak arıtma tesisimiz bulun-
mamakta, imzaladığımız bu protokolle kampüsümüze  
atık su  arıtma tesisi inşa edilecek. Ayrıca büyük önem 
verdiğimiz içme ve kullanma suyu ile ilgili de yaşanan 
sorun  ortadan kalkmış olacak. Kampüs alanımızda te-
mel alt yapı hizmetleri tamamlandıktan sonra üst yapı 
çalışmalarına ağırlık vererek kampüsümüzü modern bir 
kampüs haline getireceğiz.” şeklinde konuştu.

İller Bankası Genel Müdürü Ahmet Candan, İller 
Bankası’nın eğitime yönelik olarak yaptığı desteklerin 
hızla arttığını ifade ederek; “İller Bankası olarak bizim 
üniversitelerle gerçekleştirdiğimiz işbirliği halkasına her gün bir yenisi daha eklenmektedir. Bugün burada 
imzaladığımız projeler eğitim konusundaki hassasiyetimizi bir kez daha göstermektedir. Eğitime yaptığımız bu 
katkılardan dolayı İller Bankası camiası olarak mutluyuz, gururluyuz.” dedi. Genel Müdür Candan, projenin 
İller Bankası A.Ş.’ye ait kısmının hızla tamamlanacağını dile getirdi.
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Yozgat Mali Müşavir ve Muhasebeciler Derneği (YO-
MİAD) Başkanı Yeminli Mali Müşavir Selahattin Şen-
liler, Üniversitemiz öğrencilerine Yeni Türk Ticaret 
Kanunu’nun getirdiği yenilikler hakkında bir konferans 
verdi. Konferansa konuşmacı olarak katılan Şenliler, 
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) Türk ticaret 
hayatına devrim niteliğinde yenilikler ve değişiklikler 
getirdiğini söyledi. Yeni TTK, anonim ve limited şirket-
lerin kuruluş işlemlerinden, sermaye artışlarına, şirket 
birleşmelerinden, şirket bölünmelerine, hisse senedi 
ihracından şirketlerin Web sayfası oluşturma zorun-
luluklarına kadar bir dizi yenilikler getirdiğini belirten 
Şenliler; “Yeni TTK’nın amaçladığı temel hedef kurum-
sallaşmadır.” dedi.

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’NUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER 
KONFERANSLA ANLATILDI

KAMPÜSÜMÜZ İÇME VE KULLANMA SUYU PROJESİ İLE ATIK SU 
ARITMA TESİSİ’NİN PROTOKOLÜ İMZALANDI

Bozok Konferansları - III kapsamında Prof. Dr. Hüsrev Hatemi’nin 
konuşmacı olarak katıldığı Mevlana ve Yunus Emre Konferansı’nda 
Prof. Dr. Hüsrev Hatemi, ahlak felsefisinin Sokrat’la başlayıp İslam 
ile zirveye çıktığını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü; “Yunus 
Emre ve Hz. Mevlana benim nazarımda birbirinden ayrı ve üstün  
tutulamayacak iki gönül insani, iki mutasavvıftır. Bilgisiz bir kültür o 
kadar da değerli değildir. İrfan dediğimiz içinde dini, mistik ve ahlaki 
bilgi kendini tanımayı gerektirmektedir. Kendini tanımakla hakikate 
ulaşılabilir. Ve hakikate ulaşmak zorlu bir yokuştur. bu zorlu yokuş 
bir bedel ödeyerek tahsille öğrenmek mümkündür. 

İnsanın üstün bir varlık olduğu bilgisini Kuranı Kerim yorumculara 
bırakmaz. Çünkü bilinç mesuliyetini Allah insanlara vermiştir. Ve 
insan bu sebep ile davranışlarından mesuldür. Tasavvufun özeti budur. 
Yunus Emre ve Mevlana olmasalardı keşke olsalardı diyeceğimiz 
şahsiyetlerdir. Çünkü onlar sevgi ve hoşgörüyü ilahi hakikat yolunda 
kendilerine düstur edinmişlerdir. Yunus Emre; ‘Çalış, kazan, ye, yedir, 
Bir gönül ele getir derken, Hz. Mevlana;  ‘Kırık bir gönlü yap, en büyük 
hacdır’ sözleri ile aynı sevgiyi ve tevazuyu vurgular.” dedi.

Yunus Emre ve Hz. Mevlana’nın sözlerinden örneklerle ilim, irfan 
öğrenmenin önemini anlatan Prof. Dr. Hüsrev Hatemi öğrencilerin 
yönelttiği soruları yanıtlayarak kitaplarını imzaladı. Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Taha Niyazi Karaca, Prof. Dr. Hüsrev Hatemi’ye değerli  
paylaşımlarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

“İNSAN KAİNATIN GÖZBEBEĞİDİR”

“BEKLEDİĞİMDEN DAHA GÜZEL BİR İLÇE BULDUM”

Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar ve beraberindeki heyet Yenifakılı ilçesini ziyaret ederek yapılması planla-
nan yüksekokul binasının inşa edileceği alanda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. 

İlçe ziyareti sonrası bir açıklama yapan Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar; “Yenifakılı ilçesine ilk defa geliyo-
rum. Beklediğimden daha güzel bir ilçe ve şehir gördüm. Daha önce burayı bu şekilde anlatmadılar, fakat 
gerçekten modern tarzda yapıları, mahalleri, yolları, kaldırımları ve sıcak kanlı insanları ile modern ve yükse-
kokula hazır bir ilçe gördüm, olumlu bir izlenimim var. Burası küçük bir yerleşim yeri. Bu nedenle Üniversite 
öğrencisinin buraya gelmesi için bir takım şeylerin eksiksiz ve tam olması lazım. Biz de bu konuda emin ol-
mak istiyoruz. Belirttiğimiz düzenlemeler yapılır, her şey tamam olursa buraya öğrenci almamızda bir engel 
olmadığını düşünüyorum.” dedi.
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 Üniversitemiz  24-28 Nisan 2012 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen  “14. Mesleki ve Teknik Eğitim  ve Üni-
versite Tanıtım Günleri Fuarı”na katıldı. Altınpark ANFA Salonu’nda gerçekleştirilen açılış törenine Rektörümüz 
Prof. Dr. Tamer Uçar ve Rektör Yardımcısı Feyzullah Temurtaş katıldı. Üniversitelerin tanıtımının yanı sıra mes-
leki teknik eğitimi tanıtmak; özendirmek, bu alanda bilgi alışverişi sağlamak, mesleki teknik eğitim konusunda 
kamuoyunu bilgilendirmek  ve görsel olarak izletmek gibi amaçlarla gerçekleştirilen Mesleki ve Teknik Eğitim 
Fuarı’nda, 53 üniversite olmak üzere toplam 103  kurum ve firmanın standı yer aldı.

Üniversitemiz standını  gezen Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar yaptığı açıklamasında şunları söyledi. “Türkiye’ 
de Üniversite sayısı hızla artıyor. Üniversitemizin bu üniversitelerle  rekabet etmesi için tanıtımın çok önemli 
olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu tür fuarları kaçırmak istemiyoruz.  Özellikle Ankara’da, Türkiye’nin kal-
binde yapılan fuarda Üniversitemizin tanıtılması son derece önemli idi; biz de bu fuarda kendimizi tanıtmak 
için bir stand  açtık. Arkadaşlarımız özveri ile burada Üniversitemizin tanıtımını yapıyor. Üniversitemizin tercih 
edilmesi ve öğrenci sayımızın artması için bu tür tanıtımlar oldukça önemli.” 

ÜNİVERSİTEMİZ ANKARA 14. MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM  VE 
ÜNİVERSİTE TANITIM GÜNLERİ FUARI’NDAYDI

“TÜM FAKÜLTE VE BİRİMLERİMİZLE YOZGAT TARIMINDA 
HİZMET VERMEYE HAZIRIZ”

Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar bu yıl üçüncüsü düzenle-
nen Yozgat Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nın açılış töreninde 
tüm fakülte ve birimlerimizle birlikte Yozgat tarımında her 
türlü hizmet vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Fuarda bulunan standları gezen Rektörümüz Prof. Dr. Tamer 
Uçar fuara ilişkin şunları söyledi; “Burası tarım fuarından zi-
yade makine fuarına dönüşmüş durumda. Çünkü makinesiz 
tarım yapma imkânı bulunmamakta. Makine teknolojinin 
sembolüdür. Yalnızca makine değil, makine teknolojileri, in-
şaat elektrik ve bilgisayar teknolojileri tarımda yoğun olarak 
kullanılıyor. Yozgat ekonomisi itibari ile % 70 oranında eko-
nomisi tarıma dayalı bir şehir olduğu için çok önemli bir yer 
teşkil etmektedir. 

Üniversitemizin Ziraat Fakültesi var. Bildiğiniz üzere burayı biz 
bitkisel üretim ağırlıklı olarak yapılandırıyoruz. Ayrıca Yozgat’ta hayvansal üretim de önemli bir yer teşkil edi-
yor. Bununla ilgili destek sağlamak için de 4 yıllık hayvansal üretim yüksekokulu kurmak için senato kararımızı 
aldık ve dosyamızı YÖK’e gönderdik. Aynı zamanda Mühendislik Mimarlık ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte-
lerimizin de hem tarımsal üretimin en modern teknolojilerle geliştirilmesi hem de pazarlama ve işletme eko-
nomisi gibi konularda modern imkânları kullanması için seferberlik halinde olması gerekiyor. Tüm fakülte ve 
birimlerimizle birlikte Yozgat tarımında her türlü hizmet vermeye hazırız.”

2. ÇİĞDEM ŞENLİĞİ RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

İç Anadolu kültürü arasında yer alan ve özellikle Yozgat yöre-
sinde yoğun olarak görülen çiğdem gezdirmesi ve çiğdem pilavı 
geleneğini yaşatmak amacıyla 2. Çiğdem Şenliği düzenlendi. 

Yozgat Valiliği, Yozgat Belediyesi, Bozok Üniversitesi ve Gazi 
Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen  şenliğe Rektö-
rümüz Prof. Dr. Tamer Uçar eşi Demet Uçar ile birlikte katıldı.  

Şenlikte önce doğadan toplanan çiğdemler bir çalıya dizilerek 
davul zurna eşliğinde üniversite öğrencileri ve çocuklar tara-
fından esnafa gezdirildi. Ardından “Çiğdem çiğdem çiçeçik, 
emmim oğlu köçecik, yağ verenin oğlu olsun, bulgur verenin 
kızı olsun” manisi söylenerek yağ ve bulgur toplandı. Şenlikte 
mahalle muhtarları ve öğrenciler arasında çuvalda yürüme, kaşıkta yumurta taşıma ve halat çekme yarışma-
ları düzenlendi. Şenliğin sonunda pişirilen çiğdem pilavı vatandaşlara ikram edildi.

REKTÖRÜMÜZ YERKÖY İLÇESİNDE ZİYARET VE 
İNCELEMELERDE BULUNDU

Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, bir dizi ziyaret ve incele-
melerde bulunmak üzere Yerköy ilçesine gitti. Beraberinde 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Feyzullah Temurtaş, Yerköy Kayma-
kamı Bayram Gale ve Belediye Başkanı Mehmet Ağaoğlu’nu 
makamlarında ziyaret ederek bir süre sohbet etti.  

19.07.2011 tarihinde Milli Emlak Müdürlüğü tarafından Üni-
versitemiz tarımsal araştırma ve uygulama merkezi kurulması 
amacıyla tahsisi yapılan ve 03.04.2012 tarihinde 14 taşınmazı 
ile birlikte kaydı ve devirleri yapılıp Üniversitemiz kayıtları al-
tına alınan Yerköy 100.Yıl Mahallesi’nde bulunan ve toplam 
2bin 756 metrekare alana sahip eski Tiftik Çiftliği arazisinin 
bulunduğu bölgede incelemelerde bulundu. İnceleme son-
rası açıklamalarda bulunan Rektörümüz toplam 2bin 756 
dönüm arazi ve üzerinde bir kısım yapılar var, burada neler 
yapılabilir bunu görmeye yerinde incelemeye geldik. Durum 
değerlendirmesinde bulunarak tarım, hayvancılık veya başka 
amaçlarda kullanılabilir mi, ne şekilde değerlendireceğiz ka-
rar verdikten sonra gereğini yapacağız.” dedi. 

12



Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, Başbakanlık 
Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 
ile TRT’nin ortak programı olan ve TRT Anadolu 
kanalında canlı olarak yayınlanan ve sunuculu-
ğunu Hakan Tuzcu ve Arzu Türkdoğan’ın yaptığı  
“Anadolu’nun Sesi” programına konuk oldu. TRT 
Sevgi Stüdyosu’nda sabah 10.30’da başlayan prog-
ramda Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, Üniversi-
temizin tanıtımını yaparak, geleceğe yönelik plân 
ve projelerinden bahsetti.  Prof. Dr. Tamer Uçar, 
Bozok Üniversitesi’nin eğitim durumu, uygulanan 
ve hazırlanan projeler, Bozok 
Üniversitesi’nin 2023 vizyo-
nu ve çalışmaların tanıtılma-
sında yerel basının önemi ve 
yerel basınla ilişkiler konula-
rındaki soruları yanıtladı. 

Prof. Dr. Tamer Uçar, Bozok 
Üniversitesi’nin 2006’da ku-
rulduğunu kuruluş ve yapı-
lanma aşamasını hızla ta-
mamlayarak öğrencilerimizin 
ihtiyaçlarına cevap verebile-
cek nitelikteki tesislerle, bü-
yük ve güçlü bir bilim merke-
zi haline gelme yolunda emin adımlarla ilerlediğini 
belirterek; “Üniversitemiz,  Yozgat’a sosyal, ekono-
mik ve kültürel hayatına katkıda bulunmaktadır. 
Üniversitemizin gelişiminde katkı sağlayan herke-
se teşekkür ediyorum. Yozgat’ın ve Üniversitemi-
zin geleceği parlak, Üniversitemiz hızlı bir gelişim 

içersinde ve öğrenci açısından çok büyük artıları-
mız var. Öğrencilerimizin bizi tercih etmelerinin 
pek çok nedeni var ve öğrencilerimiz bizim için her 
şeyden önemli. Onlar bize ailelerinin emaneti, biz-
ler de yönetim olarak öğrencilerimize yaşanılabilir 
modern ve güzel bir kampüs inşa etmek için var 
gücümüzle çalışıyoruz.” dedi. 

Canlı telefon bağlantısıyla programa konuk olan 
Yozgat Belediye Başkanı Yusuf Başer, belediye hiz-
metlerinin yanı sıra Üniversitemizle ilgili görüşle-

rini anlattı. Başkan Başer, 
Bozok Üniversitesi kentin 
sosyal, kültürel ve ekono-
mik anlamda kalkınmasın-
da önemli bir rol oynayan 
bir kurum Yozgat Belediye-
si olarak Üniversitemizle 
her zaman işbirliği içerisin-
de olacağız.” dedi. Üniver-
sitemize önemli katkılar 
sağlayan işadamı Erdoğan 
Akdağ ve Bilal Şahin de 
Üniversitemizin kalkınıp 
gelişmesi için elimizden 
geleni yaptık, bundan son-

ra da yapmaya hazırız diyerek destek sözü verdi. 

Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar program sonra-
sı yapımcı Zekeriya Solmaz ve program sunucuları 
Arzu Türkdoğan ve Hakan Tuzcu’ya Üniversitemizi 
tanıtan çeşitli hediyeler takdim etti. 

ÜNİVERSİTEMİZ ANADOLU’NUN SESİ PROGRAMINDA REKTÖRÜMÜZ YOZGAT SÜPER FM’DE CANLI YAYIN KONUĞU OLDU

Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, Yozgat’ ta yerel olarak yayın yapan Süper FM’e konuk oldu. Sunuculuğunu 
Mehmet İstemihan’ın yaptığı “Firari Saatler” programında Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar, Üniversitemizin 
gelişimini, bilimsel çalışmaları ile sosyal ve kültürel etkinliklerinden bahsederek gelişim sürecindeki hedef-
lerini anlattı. 
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Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. 
Dr. D. Mehmet Özcan'ın girişimi ile tüm dünyada inşaat mühendisliğinde oldukça sık kullanılan; her türden 
yapının sonlu elemanlar yöntemiyle lineer ve nonlineer, üç boyutlu statik-dinamik çözümü ve boyutlandırması, 
tüm yapılar için bütünleştirilmiş analiz ve dizayn yazılım sistemi, inşaat ve deprem mühendisliğinde bil-
gisayar uygulamaları programı olan SAP2000 v15.1 (Türkiye Deprem Yönetmeliği 2007’ye uygun) ve sonlu 
elemanlar yöntemiyle betonarme kirişli döşeme, mantar döşeme, plak sistemleri, radye, tekil ve birleşik 
temellerin çözümü, boyutlandırma ve donatı detay resimlerinin hazırlanması için bütünleştirilmiş bir sistem 
olan SAFE v12 programı 50 kullanıcının aynı anda faydalanabileceği şekilde Üniversitemize lisanslı olarak 
COMPUTERS & ENGINEERING firması tarafından hibe edildi. Yrd. Doç. Dr. D. Mehmet Özcan bu programların 
lisans ücretlerinin yaklaşık 200.000 avro olduğunu belirterek; "Bu iki programın Bozok Üniversitesi İnşaat 
Mühendisliği Bölümü’ne kazandırılmasında ilgili firma yetkililerine çok teşekkür ederim.” dedi. 

ÜNİVERSİTEMİZE 200.000 AVROLUK HİBE
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Göreve Yeni Başlayan Akademik Personelimiz

1. Yrd. Doç. Dr. Kadir TAN   Fen-Edb. Fakültesı ̇  Çeviribilim
2. Yrd. Doç. Dr. Neslihan BAYRAK   Ziraat Fakültesi   Entomoloji  
3. Öğr. Gör. Zeynep TEMEL   Sağlık Hizmetleri MYO 

Göreve Yeni Başlayan İdari Personelimiz

1. Mehmet ÖZBAYRAM   Beden Eğt. ve Spor Y.O   Yüksekokul Sekreteri
2. Benazır DOĞAN   Personel Daire Bşk.   Memur
3. Güllü USLUKILIÇ   Üniv. Hast. Başmüdürlüğü  Hemşire   
4. Hülya DÖNMEZ   Üniv. Hast. Başmüdürlüğü  Hemşire 
5. Nurhan ŞORABATIR ŞAHİN  Üniv. Hast. Başmüdürlüğü  Hemşire  
6. Tuğba MÜJDECİ   Üniv. Hast. Başmüdürlüğü  Hemşire
7. Memnune SARI   Üniv. Hast. Başmüdürlüğü  Hemşire
8. Tuğba ÇAKICI    Üniv. Hast. Başmüdürlüğü  Hemşire
9. Gülşah ÖZKULA   Üniv. Hast. Başmüdürlüğü  Ebe
10. Gülsefa GENÇAL   Üniv. Hast. Başmüdürlüğü  Diğ. Sağ. Per.
11. Murat GÖKER   Üniv. Hast. Başmüdürlüğü  Diğ. Sağ. Per.
12. Fatma BALTA   Üniv. Hast. Başmüdürlüğü   Diğ. Sağ. Per.
13. Kemal AKKAYA   Üniv. Hast. Başmüdürlüğü  Diğ. Sağ. Per.
14. Kutlugül ATEŞ   Üniv. Hast. Başmüdürlüğü  Hemşire

ÜNİVERSİTEMİZDE 5. SPOR ŞENLİĞİ BAŞLADI

Sağlık Kültür ve Spor Dairesi ile 
Beden Eğitimi ve Spor Bölüm 
Başkanlığı tarafından organize 
edilen ve  bu yıl beşincisi yapılan 
Bozok Üniversitesi Spor Şenlikleri 
futbol ve voleybol  müsabakaları 
ile başladı. Üniversitemizde her 
yıl büyük çekişmeye sahne olan 
5. Spor Şenlikleri Rektörümüz 
Prof. Dr. Tamer Uçar tarafından 
spor meşalesinin yakılması ile 
start aldı. 16-29 Nisan tarihleri 
arasında yapılan şenlikte, futbol, 
voleybol, basketbol, masa tenisi 
ve satranç kategorilerinde  mü-
sabakalar yapıldı. İlk gün futbol 
müsabakasında, Fen Edebiyat 
Fakültesi ile Ziraat Fakültesi  fut-
bol takımları  karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın başla-
ma vuruşunu Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar yaptı. 

Spor şenliklerine ilişkin bir açıklama 
yapan Rektörümüz Prof. Dr. Tamer 
Uçar;  “Bu yıl beşincisi yapılan spor 
şenliklerimizi başlatmış bulunuyo-
ruz. Öğrencilerimizin derslerinde 
başarılı olabilmeleri için dersleri-
ne çalışmaları öte yandan da hem 
bedenen hem de fikren sağlıklı bi-
reyler olarak yetişmeleri adına bu 
tür spor şenliklerine büyük önem 
veriyoruz. Bu yıl basketbol, futbol, 
voleybol, masa tenisi ve satranç 
kategorilerinde müsabakalarımız 
yapılacak.  Öğrenciler arasındaki 
arkadaşlık ortamının arttırılması, 
sosyal ve kültürel etkinliklere katı-
lımlarının sağlanmasına vesile ola-
cak şenliğimizin  ve müsabakaların  

başarılı ve centilmenlik ruhu içinde geçmesini diliyo-
rum.” dedi. 

EURO 2012’YE DOĞRU PROGRAMI ÜNİVERSİTEMİZDEN 
CANLI YAYINLANDI

Avrupa Futbol Şampiyonası’nın yayıncı kuruluşu 
TRT´nin Spor Kanalı TRT 3 Spor’da yayınlanan, Ser-
han Asker’in sunuculuğunu yaptığı, eski Milli Futbol-
cu İlhan Mansız ve TRT Spor Müdürü Yalçın Çetin’in 
yorumcu olarak katıldığı; “Euro 2012´ye Doğru” prog-
ramı Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’ndan 
canlı olarak izleyiciyle buluştu. 

Programda, Avrupa Şampiyonası’nda mücadele ede-
cek olan Almanya Milli Takımı tüm detayları ile mer-
cek altına alındı. Program sonunda kısa bir konuşma 

yapan Rektörümüz Prof. Dr. Tamer Uçar; “TRT Spor 
ailesini Bozok Üniversitesi’nde ağırlamaktan duy-
duğumuz memnuniyeti belirtmek istiyorum. Spor; 
kardeşliğin, dostluğun gelişmesinde en büyük un-
surlardan biridir. Biz de Üniversite yönetimi olarak 
öğrencilerimizin sportif etkinliklere katılımlarını sağ-
lamak amacıyla her yıl spor şenlikleri düzenliyoruz. 
Öğrencilerimiz kampüs alanımızda bulunan spor te-
sislerinden istifade ederek sportif aktivitelerini yeri-
ne getiriyorlar.” şeklinde konuştu. 

ÜNİVERSİTEMİZ TENİS TAKIMI GRUP ÜÇÜNCÜSÜ OLDU

Üniversite Spor Federasyonu tarafından 26-29 Mart 2012 tarihleri ara-
sında Antalya ilinde düzenlenen  Üniversitelerarası Tenis  2. Lig Grup 
Birinciliği müsabakalarında  Üniversitemiz Tenis Takımı grup üçüncü-
lüğünü elde etti. 

36 Üniversite tenis takımının mücadele ettiği müsabakalarda önemli 
bir başarı elde eden Üniversitemiz Tenis Takımını Rektörümüz Prof. 
Dr. Tamer Uçar makamında kabul ederek hediyeler verdi; “Derece ile 
dönen tenis takımı hoca, sporcu ve idarecilerini tebrik ediyor, başarı-
larının devamını diliyorum.” dedi. 

FOTOĞRAF VE SİNEMA TOPLULUĞU BAHARI AMASRA’DA 
KARŞILADI

Üniversitemiz Fotoğraf ve Sinema Topluluğu Amasra ve Safranbolu’ya düzenledikleri gezi ile baharı karşıladı-
lar. Öğrenciler gezide Safranbolu’nun tarihi evlerini ziyaret ederek Amasra’da yeşil ve mavinin birleştiği doğal 
güzellikleri gezdiler. Tekne turu da yapan öğrenciler gezide gönüllerince vakit geçirme imkanı buldu. 
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