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Adana’da bu yıl 9.’su organi-
ze edilen; “Çukurova Yüksek 

Öğrenim Tanıtım Günleri” kapsa-
mında Türkiye genelinde eğitim-
öğretim faaliyetlerini sürdüren 18 
devlet, 12 vakıf üniversitenin yanı 
sıra KKTC’den de 3 olmak üzere 
toplam 33 üniversitenin tanıtımı 
gerçekleştirildi. 

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ)  Balcalı 
Merkez Kampüsü’ndeki Sakıp Sa-
bancı Spor ve Kongre Salonu’nda 
gerçekleştirilen organizasyon yo-
ğun ilgi gördü. Çukurova Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Alper Akınoğ-
lu, Gazikent Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. İbrahim Özdemir’in de 
katıldığı etkinliğin açılış töreninde 
renkli görüntüler yaşandı. 

Törende konuşan Prof. Dr. Alper 
Akınoğlu, ‘Çukurova Yükseköğre-
tim Tanıtım Günleri’ne sadece böl-
gedeki değil, Türkiye genelindeki 
üniversitelerin katılımıyla her yıl 
bir önceki yıla göre daha kapsamlı 
ve geniş bir şekilde düzenlenerek 
amacına ulaştığını anlattı. 

Organizasyondaki asıl amacın; or-
taöğretimdeki öğrencilere yükse-
köğretim kurumlarının tanıtılarak, 
onların üniversite tercihlerini sağ-
lıklı ve güvenli bir şekilde yapma-
larına gerekli imkanın sağlanması 
olduğunu anlatan Akınoğlu, bu 
noktada da önemli bir misyon üst-
lendiklerini vurguladı. 
Akınoğlu, “Bu yıl organizasyona 
Türkiye ve KKTC’den toplam 33 
devlet ve vakıf üniversitesi katılı-
yor. Katılım sayısı, bugüne kadar ki 
en yüksek rakamdır. Bu yıl ki, ‘Yük-

sek Öğrenim Tanıtım Günleri’ daha 
güçlü bir şekilde düzenlenirken, 
amacına bir adım daha yaklaşmış-
tır.” dedi. 

Çukurova Üniversitesi Beden Eği-
tim ve Spor Meslek Yüksekoku-
lu öğrencilerinin hazırladığı Latin 
dansları gösterileriyle başlayan 
etkinlik, Adana İl Kültür Folklor 
Ekibi’nin Anadolu’nun farklı yöre-
lerine ait halk oyunları gösterile-
riyle devam etti. Etkinlikte ayrıca 
‘Kına Gecesi’  canlandırıldı. 

Bozok Üniversitesi’nden katılan 
ekibin tanıtım çalışmalarının beğe-
ni kazandığı etkinlikte üniversiteye 
hazırlanan lise öğrencileri Bozok 
Üniversitesi eğitim programları ve 
özellikle mühendislik bölümlerine 
ilişkin sorular yöneltti. Çeşitli gö-
revler dolayısıyla Adana’da yaşa-
yan Yozgatlılar da Bozok Üniversi-
tesi standına ziyarette bulunarak 
memleketlerinde kurulmuş olan 
üniversite ile onur duyduklarını 
belirtti. Bozok Üniversitesi’nin çe-
şitli bölümlerinde yakınları eğitim 
gören ziyaretçiler özellikle Yozgat 
ve üniversiteye ilişkin çeşitli soru-
lar yönelttiler.

Üç gün boyunca süren tanıtım et-
kinliğine  Adana ile birlikte Mersin, 
Osmaniye, Niğde  gibi çevre iller-
den gelen 5000’den fazla lise öğ-
rencisi katıldı. Büyük bir çoğunluğu 
üniversite giriş sınavlarına hazırla-
nan lise son sınıf öğrencileri oku-
mak istedikleri üniversite ve bö-
lümler hakkında detaylı bilgi alma 
imkanına sahip olmaktan dolayı 
memnuniyetlerini dile getirdi.

Hatice BAŞAR



IV. Bozok 
Kimya Günleri

Üniversitemiz tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen geleneksel 
Diller ve Kültürler Haftası bugün yapılan “Uzak Doğu-Türkiye 
İlişkileri” konulu panelle başladı. 

25-27 Nisan 2011 tarihleri arasında Fen Edebiyat Fakültesi ta-
rafından organize edilen hafta çeşitli etkinliklerle devam etti. 
Etkinliğin ikinci ve üçüncü günlerinde konferanslar, Çin Halk 
Cumhuriyeti Büyükelçiliği resim sergisi ve film gösterimlerinin 
olduğu etkinlik davetliler tarafından büyük bir ilgiyle takip edil-
di.

Açılış törenine Rektör  Prof. Dr. İnci Varinli, Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Cengiz Soykan, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Talat Özpozan, Erciyes Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. 
Dr. Göksel Türközü, Ankara Üniversitesi öğretim üyelerinden 
Doç. Dr. Hüseyin Can Erkin, Bozok Üniversitesi öğretim üyele-
rinden Yrd. Doç. Dr. Giray Fidan, çok sayıda öğretim elemanı ve 
öğrenci katıldı.

Açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın dinlenmesi ile 
başladı. Ardından Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ta-
lat Özpozan ev sahibi olarak açılış konuşmasını yaptı. Prof. Dr. 
Özpozan konuşmasında geleneksel hale gelen ve bu yıl ikincisi 
düzenlenen Diller ve Kültürler Haftası etkinliklerinin programı 
hakkında genel bir bilgi verdi. Prof. Dr. Özpozan şunları söyle-
di; “Bu yıl düzenlediğimiz haftamız ağırlığını Çin, Japon ve Kore 
ülkelerinin kültürlerinin ve Türkiye ile bu ülkeler arasındaki iliş-
kilerin tarihsel gelişimini anlatıldığı bir hafta olacaktır. Bu mak-
satla bu ülkelerin kültürel özelliklerinin tanıtıldığı konferans, 
panel, fotoğraf gösterimi ve filmlerimiz olacak. Etkinliklerimi-
zin kültürler arası tanıtım ve paylaşıma katkısı olacağına inanı-
yor ve katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi. 

Açılış konuşmalarının ardından konuşmacılar, Erciyes Üniversi-
tesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Göksel Türközü, Ankara Üni-
versitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Hüseyin Can Erkin, Bo-
zok Üniversitesi öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Giray Fidan 
kürsüdeki yerlerini aldılar ve çalışma alanları olan Kore, Çin ve 
Japonya ile ilgili kültürel özellikler, iki ülke arasındaki tarihsel 
bağlar hakkında bilgiler verdi. Konuşmacılar, bu ülkelerin hızla 
büyüdüğü ve özellikle Çin ve Japonya’nın gelişen ekonomileri 
ile dünyada söz sahibi olduklarını, Türkiye olarak Uzak Doğu 
ülkeleri ile ekonomik, sosyal ve kültürel bağlarımızı kuvvetlen-
direcek yatırımlar ve çalışmalar yapmamız gerektiği hususunda 
görüş bildirdi. 

Bozok Üniversitesi İkinci Diller 
ve Kültürler Haftası Etkinlikleri 

“Ortadoğuda Neler Oluyor” 
Konulu Konferans Öğrencilerin 

Yoğun İlgisi İle Takip Edildi

Üniversite Kampüs Semalarında 
Yamaç Paraşütü ve Model Uçak 

Uçuşları Yapıldı
Üniversitemiz Türk Hava Kurumu Yozgat Şubesi ve Karade-
niz Teknik Üniversitesi Sportif Havacılık Kulübü işbirliği ile 
gerçekleştirilen organizasyonda Üniversitemiz Erdoğan Ak-
dağ Kampüsü’nde yamaç paraşütü gösterimi ve model uçak 
uçuşları yapıldı. Etkinlikte, Türk Hava Kurumu pilotları tara-
fından öğrencilere paraşüt ve model uçak uçuşlarının nasıl 
yapılacağı uygulamalı olarak gösterildi.

Sportif havacılık faaliyetlerinin yaygınlaştırılması amacıyla 
gerçekleştirilen organizasyondan dolayı öğrenciler Rektör 
yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Soykan, Fen Edebiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Talat Özpozan ve Türk Hava Kurumu Yozgat 
Şube Başkanı Hasan Coşkun’a teşekkür etti.

Uçuş eğitimi sonrası açıklamalarda bulunan Rektör yardım-
cımız  Prof. Dr. Cengiz Soykan Üniversitemiz bünyesinde  ha-
vacılık sporlarını geliştirmek ve sportif havacılık faaliyetlerini 
öğrencilerimize sevdirmek amacı ile yamaç paraşütü ve mo-
del uçak uçuş eğitimi organizasyonuna üniversitemizin ev 
sahipliği yaptığını belirterek, “Amacımız  ilimizdeki havacılık 
sporlarının geliştirilmesine Üniversite olarak katkıda bulun-
maktır.  Bu tür organizasyonları her zaman destekleyeceğiz.” 
dedi.

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Kimya 
Bölümü tarafından düzenlenen ve gelenek-
sel hale gelen 4. Bozok Kimya Günleri baş-
ladı.  

IV. Kimya Günlerinin açılışına Rektör Prof. 
Dr. İnci Varinli, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Cengiz Soykan, Fen Edebiyat Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Talat Özpozan, Hacettepe Üni-
versitesi Kimya Bölümü öğretim üyelerinden 
Prof. Dr. Bekir Salih, Bozok Üniversitesi öğre-
tim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Etkinlik Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Talat Özpozan’ın yaptığı açılış konuşma-
sı ile başladı. Konuşmasında 2011 yılı Nisan 
ayının tüm dünyada Kimya Günü olarak kut-
landığından bahseden Prof. Dr. Özpozan, 
“Tüm akademisyen arkadaşlarımın ve öğ-
rencilerimizin Kimya Günü’nü kutluyorum. 
Geleneksel hale gelen 4. Kimya Günü etkinliklerimize katılımlarınız 
için teşekkür ediyorum.” dedi. Konuşmasında bir haftalık program 
hakkında genel bilgi veren Prof. Dr. Özpozan, açılış etkinliğinin ilk 
konukları olan Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. 
Bekir Salih’in çalışmaları hakkında genel bir 
bilgi verdi. 

Açılışta Rektör Prof. Dr. İnci Varinli katılan-
lara hitap etti. Konuşmasında, kimyanın 
hayatımızın önemli bir parçası olduğundan, 
dört yıldır düzenlenen bu etkinliklerin bilgi-
lendirici ve öğretici faaliyetlere ev sahipliği 
yaptığından bahsetti. Prof. Dr. Varinli konuş-
masında; “Dördüncüsünü düzenlediğimiz 
kimya günlerinin özellikle siz genç arkadaşlarımızın ufuklarını aça-
cağına inancım sonsuzdur. Dolu dolu bir program hazırlanmış ve bu 
programın hazırlığında katkısı olan herkese huzurunuzda teşekkür 
ediyorum. Ayrıca kimya günlerimize katılarak değerli bilgilerini biz-
den eksik etmeyen tüm konuklarımıza teşekkür ediyorum. Etkinli-
ğin başarılı geçmesini diliyorum.” dedi.

Etkinlik, Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim üyesi Prof. 
Dr. Bekir Salih’in “Kütle Spektroskopisi” konulu sunumuyla devam 
etti. Hacettepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 
Fiziko Kimya Anabilim Dalı öğretim üyesi olan Prof. Dr. Salih sunu-
munda, kütle spektroskometresi ve uygulamalar hakkında bilgiler 
verdi. Özel bir analiz tekniği olan bu yöntemin moleküllerin yapısı 
hakkında bilgi verdiğini söyleyen Prof. Dr. Salih, “Her molekülün 
farklı bir kütle spektrumu vardır. Bu alandaki çalışmalar özellikle tıp 
ve eczacılık için büyük yeniliklere imza atmaktadır. Özellikle hasta-
lıkların erken teşhisi ve tedavi sürecinin ucuzlamasında büyük kat-
kıları vardır.” dedi. Sunumunda çalışmaları hakkında bilgiler veren 
Prof. Dr. Bekir Salih, öğrenciler için güncel örneklerle alanı ile ilgili 
deneyimlerini de paylaştı. 

Etkinlik soru cevaplar ve değerli katkılarından dolayı Prof. Dr. Bekir 
Salih’e Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Soykan tarafından plaket 
takdim edilmesi ile sona erdi.

Üniversitemizin konuğu olarak ağırlanan Mimar Sinan Üni-
versitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, 
“Ortadoğu’da Neler Oluyor” konulu bir konferans verdi. 
Konferansa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emin Yıldırım, Sosyal Bi-
limler Enstitü Müdürü Prof. Dr. Taha Niyazi Karaca, öğretim üye-
leri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Konferans Saygı Duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okunması ile başladı. 
Daha sonra konferansını vermek 
üzere Prof. Dr. Kızıltoprak davet 
edildi. Konferansta Prof. Dr. Kızıl-
toprak, Ortadoğu coğrafyasının 
kültürel, siyasi ve coğrafi dönü-
şümleri ve özellikle İsrail ve Arap 
halklarının değişimleri üzerinde 
durdu. İlkçağlardan itibaren günü-
müze kadar Ortadoğu coğrafyasında iktidar olan milletler, Arap 
toplumları ve İsrail Devleti’nin kuruluş süreci ve bunları doğuran 
nedenlerden bahsettiği sunumunda Prof. Dr. Kızıltoprak; özel-
likle bugün İsrail Devleti’nin kurulu olduğu toprakların tüm din-
lerde kutsal sayıldığını ve bu nedenle çok önemli olduğunu vur-
guladı. Tarihsel süreç içinde Osmanlı Devleti’nin yıkılışına kadar 
Arap topraklarında barış ortamının 
sürdüğünü ancak Osmanlı’nın son 
dönemlerinden itibaren barış or-
tamının kaosa dönüştüğüne vurgu 
yaptı.

Bu tarihten itibaren Arap topluluk-
ları ile İsrail Devleti arasında hep 
bir mücadele olduğunu belirten 
Prof. Dr. Kızıltoprak; “İki önemli 
konuyu anlamalıyız, birincisi Arapların varlık mücadelesini an-
lamak, ikincisi İsrail’in varlık mücadelesini anlamak. Ancak böy-
lelikle Ortadoğu’da bugün yaşananlar ile ilgili sağlıklı bir yorum 
yapabiliriz.” dedi. Bugün Ortadoğu’da yaşananları bir devrim 
olarak nitelendiren Prof. Dr. Kızıltoprak; Arapların yıllarca bir ik-
tidar olamamasında; devlet yapılarının olmamasının, anayasa, 
meclis, hukuk devleti ilkelerinin bulunmamasının; sosyal yapı-
nın yetersizliğinin, nüfusun nicelik 
olarak çok olmasına karşın nitelik 
olarak yetersiz olmasının, yerel 
kaynakların çok olmasına karşın 
bunu adilane olarak paylaşama-
malarının, sorunların temel kayna-
ğı olduğunu ve bugünü hazırladığı-
nı söyledi. Konferansında; bugün 
Ortadoğu halklarının özgürleşmesi 
önündeki engellerin kaldırılması, 
devletleşme sürecinin hızlandırılması, adil ve demokratik hak-
ların Arap halklarına sunulması ile bu kaosun sona ereceğine 
vurgu yapan Prof. Dr. Kızıltoprak; Türkiye’nin bu süreçte iyi bir 
rol model olacağına ve Arap halkları tarafından da büyük bir 
alakayla takip edildiğimize vurgu yaptı.  Konferans soru-cevap 
bölümü ve Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak’a Rektör Yardımcımız 
Prof. Dr. Emin Yıldırım tarafından plaket takdim edilmesi  ile 
konferans sona erdi.

ETKİNLİKLERİMİZ
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YOZGAT’TAN HABERLER

Yozgat’ta Bazı Çocuklar, 23 Nıṡan’da 
Eğlenmek Yerıṅe Çekıṙdek ve Su 

Satarak Harçlıklarını 
Çıkarmaya Çalıştı 

Yozgat’ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nın kutlandığı şehir stadyumunda 

bazı öğrenciler arkadaşlarının gösterilerini izler-
ken bazıları da izleyicilere su, meyve suyu, çekir-
dek satarak harçlıklarını çıkarmaya çalıştı.
23 Nisan Ulu-
sal Egemen-
lik ve Çocuk 
B a y r a m ’ ı n ı 
fırsat bilen il-
köğretim oku-
lu öğrencileri, 
kutlamaları-
nın düzenlen-
diği şehir stadyumunda izleyicilere çekirdek, su, 
simit, pamuk şeker, meyve suyu gibi yiyecek ve 
içecek türleri satarak para kazanmaya çalıştı. 7. 
sınıf öğrencisi Abdulselim Çalışkan, çekirdeğin 
paketini 50 kuruşa sattıklarını belirterek, “Ka-
zandığım para ile okul harçlığımı çıkartıyorum, 
bir kısmını da anneme veriyorum. Biz bayramda 
çekirdek satıp para kazanmaya çalışıyoruz” dedi.
Mehmet Durak’da pamuk şekerin tanesini 1 lira-
ya sattığını belirterek, kazandığı paranın bir kıs-
mını annesine verdiğini, bir kısmını da okul harç-
lığı olarak kullandığını söyledi.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK 
VE ÇOCUK BAYRAMI

Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 166. yıldönümü 
Yozgat’ta düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene Yozgat 
Valisi Necati Şentürk, İl Jandarma Komutanı Engin 
Ünalan, Belediye Başkanı Yusuf 
Başer, Cumhuriyet Başsavcısı 
Ali Yeldan, Bozok Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. İnci 
Varinli, Emniyet Müdürü 
Bekir Akarsu, Polis Mes-
lek Yüksek Okulu Müdürü 
Yunus Çetin, emniyet men-
supları, polis okulu öğrencileri 
katıldı. Atatürk Anıtı’na çelenk 
sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşu ve İstik-
lal Marşı’nın okunmasından sonra, İl Emniyet Müdürü 
Bekir Akarsu bir konuşma yaptı. 
Akarsu, Yozgat’ın toplumsal 
yapısından ve halkın sağdu-
yulu yaklaşımından dolayı, 
terör olaylarının yaşan-
madığı, emniyet persone-
limizin özverili çalışmaları 
ve halkın desteği sayesinde, 
asayişe müessir olayların da 
düşük seviyede olduğu, halkın 
güven ve huzur içerisinde yaşamını sürdürdüğü şehir-
lerden birisi olduğunu söyledi. Türk polisinin, milletin 
her geçen gün değişen beklenti-
lerine cevap verebilmek ama-
cıyla, almış olduğu bu kaliteli 
eğitimle birlikte, çağdaş ül-
kelerin kullanmış olduğu 
teknikleri de takip etmek 
suretiyle, sürekli kendisi-
ni yenilemiş ve yenilemeye 
de devam etmekte olduğunu 
ifade eden Akarsu, “Bilimsel 
ve teknik imkanlar kullanılmak 
suretiyle yapılan, olay yeri incelemesi sayesinde, delil-
den sanığa gitmeli prensibi ile hem insan hakları ihlal 
edilmeden, hem de somut delillerle/olaylar aydınlatı-
labilmektedir” dedi
Konuşmaların ardından Polis Meslek Yüksek Okulu 
öğrencileri, polis savunma teknikleri gösterileri yap-
tı. Halk oyunları gösterilerinin ardından polis meslek 
yüksek okulu öğrencilerinin ve polis araçlarının tören 
geçişiyle program sona erdi

YOZGAT’TA 
POLİS HAFTASI KUTLANDI
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Düzenlenen törenle Üniversitemiz Senatosu tarafından Koso-
va Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı Hajret-
tin Kuçi’ye Bozok Üniversitesi Fahri Doktora Ünvanı verildi. 
Üniversite Senatomuzca “İktisat Fahri Doktoru” ünvanı takdim 
edilen Kosova Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı Hajrettin 
Kuçi’ye bu unvan, eğitim kurumlarına yakınlığı, ilgi ve inancı, 
bilime manevi desteği, Üniversitemiz ve Kosova Cumhuriyeti 
Üniversiteleri arasındaki akademik işbirliği ve dostlukların 
kurulması ve gelişmesinde manevi destek ve teşvikleri nedeni-
yle verilmiştir. 
Törende Yozgat Valisi Necati Şentürk, Kosova Cumhuriyeti 
Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı Hajrettin Kuçi, Belediye 
Başkanı Yusuf Başer, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Ağır 
Ceza Mahkemesi Başkanı Yavuz Karaaslan, İdare Mahkemesi 
Başkanı Recep Kılıç, Rektörümüz Prof. Dr. İnci Varinli, Priştina 
Üniversitesi Rektörü Muje Rugova, Rektör Yardımcısı Doç. Dr. 
Naser Mırasori, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Cengiz Soy-
kan, Prof. Dr. Emin Yıldırım, Priştina ve Bozok Üniversitesi de-
kan ve öğretim elemanları ile çok sayıda konuk ve öğrenciler 
katıldı.
Tören saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının dinlenmesi 
ile başladı. Ardından Rektörümüz Prof. Dr. İnci Varinli açılış 
konuşmasını yaptı. Rektörümüz Prof. Dr. Varinli konuşmasında, 
bu organizasyon vesilesi ile tüm konukları ağırlamaktan 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başladı. Prof. 
Dr. Varinli sözlerini şöyle sürdürdü; “Bilindiği üzere 2006 
yılında kurulan üniversitemiz geçtiğimiz 5 yıl içinde büyük bir 
gelişme ve ilerleme göstermiş olup ilimizin lokomotif gücü 
olarak başı çekmeye devam etmektedir. Üniversite olarak aka-
demik çalışmalarımızı ulusal düzeyde devam ettirirken uluslar 
arası düzeydeki işbirliklerimizle de hem ilimizi hem de ülkem-
izi en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyoruz. 
Geçtiğimiz yıl imzalamış olduğumuz uluslararası işbirliği pro-
tokolü ile Kosova Cumhuriyeti Priştina Üniversitesi ile hem 
personel hem de öğrenci değişimi yaparak akademik ve 
idari birikimlerimizi paylaşıyoruz. Bu çalışmalar ülkelerimiz 
arasında kültürel işbirliği ve paylaşımların da artmasına katkıda 
bulunacaktır. Bundan duyduğum memnuniyeti dile getirmek 
ve bu vesileyle hem Kosovalı yetkililere hem de Priştine Üni-
versitesi yetkililerine teşekkür etmek istiyorum. Bugün çok 
değerli bir misafiri ağırlıyoruz. Kosova Cumhuriyeti Başbakan 

Yardımcısı ve Adalet 
Bakanı Sn. Hajrettin 
Kuçi, kendisine Üniver-
sitemizin Fahri Doktora 
Ünvanını vermekten 
onur duyuyorum ve 
tebrik ediyorum.”
Yozgat Valisi Ne-
cati Şentürk yaptığı 
konuşmada, iki ülke 
arasındaki tarihi geçmiş 
ve gönül bağına vur-
gu yaptı. Vali Şentürk 
şunları söyledi; “Genç Kosova Cumhuriyeti ile Osmanlı dön-
emine dayanan tarihi bir geçmişimiz bulunuyor. Bu geçmiş 
ortak bir kültürü de beraberinde getiriyor. Bu ortak kültür iki 
ülke arasında gelecekte sıcak ilişkilerin artarak ve her alanda 
sürdürülmesine katkıda bulunacaktır.” Konuşmasını başta 
Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı Hajrettin Kuçi ve Priştina 
Üniversitesi Rektör ve öğretim elemanları olmak üzere tüm 
konukları misafir etmekten büyük bir onur ve memnuniyet 
duyduğunu dile getirerek ve tebriklerini sunarak tamamladı.
Tören Fahri Doktora Unvan beratının Rektörümüz Prof. Dr. İnci 
Varinli tarafından takdimi ve Kosova Cumhuriyeti Başbakan 
Yardımcısına cübbe giydirilmesi ile devam etti. Bir teşekkür 
konuşması yapan Kosova Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve 
Adalet Bakanı Hajrettin Kuçi konuşmasına, böyle bir unvana 
layık görüldüğü için teşekkürlerini sunarak başladı. Verilen 
unvanın kendisi ve ailesi için onur olduğunu belirten Bakan; 
“İki ülke arasında tarihi ve kültürel bağlar bulunmaktadır. 
Bugün büyük bir güç olan Türkiye ile dostluğumuzun ve 
beraberliğimizin hep devam etmesini temenni ediyorum.” 
dedi. Konuşmasında, akademisyenler olarak bilimin ve bil-
ginin paylaşımının önemine vurgu yapan Bakan Kuçi, almış 
olduğu Fahri Doktora Ünvanı için başta Rektörümüz Prof. Dr. 
İnci Varinli’ye ve kendilerini en iyi şekilde ağırlayan Yozgat il 
yöneticilerine teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.
Tören Kosova Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Priştina 
Üniversitesi Rektörü’nün Rektörümüz Prof. Dr. İnci Varinli’ye 
hediyeler takdim etmeleri ile sona erdi.

ÜNİVERSİTEMİZ SENATOSU TARAFINDAN KOSOVA CUMHURİYETİ 
BAŞBAKAN YARDIMCISI VE ADALET BAKANI 

HAJRETTİN KUÇİ’YE FAHRİ DOKTORA ÜNVANI VERİLDİ

Abdurrahman DOĞANCahide KİBAROĞLU
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Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesi, 26 Ekim 2010 ta-
rihi itibari ile hasta kabul etmektedir. Toplam 18 branşta poliklinik 
hizmeti verilen hastanemizde, açıldığı tarihten 6 ay sonra 26 Nisan 
2011 Salı günü yapılan ilk ameliyatla yatan hasta kabulüne de baş-
lanmıştır. Bugün itibariyle hem yataklı servis hem de ilk ameliyat hiz-
metimizi başlatmış bulunuyoruz. 

İlk ameliyatımız, Kulak Burun Boğaz Bölüm Başkanı ve aynı zamanda 
Tıp Fakültemizin Dekan Vekili Prof. Dr. Levent Saydam hocamız tara-
fından, “septum deviasyonu” tanılı vakaya başarılı bir “septoplasti” 
ve “uvula rezeksiyonu” operasyonu olarak yapılmıştır.

Nefes alma güçlüğü ve horlama şikayeti ile KBB polikliniğine başvu-
ran hastaya pre-op tetkikleri yapıldıktan sonra başarılı bir ameliyat 
yapılmıştır. Bu ilk ameliyat farklı branşlarda yapılacak ameliyatlar 
için bir başlangıç olacak ve yaygınlaşarak devam edecektir.

Rektörümüz Prof. Dr. İnci Varinli’nin öncülüğünde Yozgat ilimizi böl-
genin tercih edilen sağlık kenti yapma hedefimize bir adım daha 
yaklaşmış bulunuyoruz. Başta Yozgat olmak üzere tüm bölgede 3. 
basamak sağlık hizmeti yapan hastanemiz yapılan çalışmalar ve per-
sonel ihtiyaçları giderilerek tam kapasite olarak hizmet vermeye de-
vam edecektir.

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİNDE İLK 
AMELİYAT YAPILDI

SAĞLIK KÖŞESİ

SAĞLIK HAFTASI’NDA KRONİK HASTALIKLAR ANLATILDI
12 -14 Nisan tarihleri arasında kutlanan Sağlık Haftası etkinlikleri kapsamında Mühendislik-Mimarlık Fakül-
tesi Konferans Salonu’nda “Kronik Hastalıklarda Risk Faktörleri ve Korunma” konulu konferans verildi. Sağlık 
Yüksekokulu öğretim görevlisi Dr. Mahmut Kılıç tarafından verilen konferansa üniversite bünyesindeki aka-
demik, idari personel ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmasının ardından Dr. Mahmut Kılıç, sağlık ve hastalığın tanımını yaparak Kronik Hastalıklarda 
Risk Faktörleri ve Korunmaya ilişkin sunu eşliğinde bilgi verdi. Pek çok kronik hastalığın benzer risk faktörle-
rinin ve yaşam tarzının sonucu olduğunu belirten Kılıç, enfeksiyon olmayan hastalıkların, dünyanın pek çok 
yerinde artmaya ve alarm vermeye başladığını ifade etti.

Konferansın sonunda dinleyicilerin sorularını yanıtlayan Dr. Mahmut Kılıç, kalp hastalıkları hiperlipidemi, 
yüksek kan basıncı, şişmanlık gibi kardiyovaskülerin risk faktörleri ile birlikte aynı zamanda artmaya başla-
dığına dikkat çekti.

Bozok Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Enfeksiyon Hastalıkları 
ABD Başkanı Prof. Dr. Neziha 
Yılmaz’ı yakından tanıyoruz.

1961 yılında Kayseri ‘nin 
Elmalı Köyü’nde doğan 
Prof. Dr. Yılmaz,ilk ve orta 
ögrenimimi İstanbul Pendik  
İlkokul ve Lisesinde tamam-
layarak  Ankara Üniversitesi 

Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Evli ve  Yusuf Emre ve Salih Can adında  
2 oğlu olan Neziha Yılmaz Basın uzmanı Cahide Kibaroğlu ile yaptığı 
söyleşide mesleki hayatına ilişkin bilgiler verdi.

Enfeksiyon Hastalıkları  ve Klinik Mikrobiyoloji konusunda 
“doçent” ünvanı alan  ilk kişi Prof. Dr. Neziha Yılmaz

İlk görev yerim   Sağlık Bakanlığı Ankara  Şentepe 7 no.lu AÇSAP Merkez-
idir. Mecburi hizmetimi 1985-87 yılları arasında tamamladıktan sonra  
Sağlık Bakanlığı Ankara Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 
Mikrobiyoloji Kliniğinde uzmanlık eğitimine başladım. 1992 yılında 
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık eğitimini 
tamamladıktan sonra  RSHMB Viroloji Laboratuar Şefliği’nde uzman 
doktor  olarak  göreve başladım. Viroloji laboratuar şefliğinde uzman 
doktor olarak çalışırken yaptığım araştırmalarla birlikte başvurduğum 
YÖK tarafından yapılan Doçentlik Sınavını başarı ile tamamlayıp 1997 
yılında Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Doçenti oldum. 
Türkiye’de üniversite kadrosu dışından başvurararak  Enfeksiyon 
Hastalıkları  ve Klinik Mikrobiyoloji konusunda doçent ünvanını alan  ilk 
kişi oldum. 

Doktor olmak sizce nedir? Sizin için mesleğiniz ne ifade ediyor?

Doktorluk bence, insanlarla ve toplumla sürekli iletişim, sürekli eğitim 
ve öğretimdir. Hastaları tedavi etmenin yanısıra hastalıkların oluşmasını 
önlemekte doktorluk mesleğinin önemli ve vazgeçilmez öğesidir. 
Mesleğim, halk sağlığını doğrudan ilgilendiren bir meslek olması ve 
dinamikliği nedeni ile benim için yapmaktan hep keyif aldığım bir hobi 
olmuştur. 

Doktor Neziha Yılmaz olarak değil de Neziha Yılmaz olarak bir gününüz 
nasıl geçiyor?

Görevlerim ve mesleğim gereği bana her zaman destek olan sevgili 
ailemden(oğullarım ve eşim) zaman zaman ayrı kalmam nedeni ile 
fırsat buldukça onlarla vakit geçirerek ya da birlikte  yapabileceğimiz 
sosyal  aktivitelere  katılarak vakit geçirmeye çalışırım. Sporla çok fazla 
ilgilenmiyorum. Çok istememe rağmen düzenli spor yapma alışkanlığı 
edinemedim. Fırsat buldukça açık havada yürürüm. Televizyonda açık 
oturumları izlemeyi severim. Mesleğimle ilgili kitapları ve dergileri 
okumayı severim.

Hocam Enfeksiyon Hastalıkları dendiğinde neler anlamalıyız, sizin 
çalışmalarınız nelerdir?

Enfeksiyon bakteri, virus, mantar, parazitlerin oluşturduğu genellikle 
bulaşıcı ve halk sağlığı için tehdit oluşturabilen hastalıklardır. Son za-
manlarda önem arz eden bakteriyel hastalıklara Brusellozis, tuberkuloz, 
, tularemi; viral hastalıklara grip(mevsimsel, domuz gribi, kuş gribi), hep-
atit A, B, C ve KKKA örnek gösterilebilir. Özellikle grip, KKKA, Kızamık, 
Polio (Çocuk felci), Kabakulak, AIDS ve Hepatit gibi viral hastalıklarla il-
gili yayınlanmış birçok çalışmalar yaptım. SARS, Kuş gribi ve domuz gribi 
ile ilgili salgınlarda aktif olarak çalıştım.

Enfeksiyon hastalıkları çok geniş yelpazede tanımlanır. Her bir alt branşı 
ayrı bir uzmanlık alanı gerektirir. Uzun yıllar Refik Saydam Hıfzıssıhha 
Merkezi Başkanlığı Viroloji laboratuvarlarında çalıştım. Çalıştığım 
laboratuvarların ulusal nitelikli laboratuvarlar olması nedeni ile   çeşitli 
uluslararası referans laboratuarlarda (İngiltere, ABD ve Japonya) 
çalışma fırsatı buldum. Viroloji konusunda dünyaca otör olduğu kabul 
edilen birçok bilim adamı ile birlikte çalışmış olmak gelişmiş ülkelerdeki 
laboratuar koşullarının ve uygulanan tanı metodlarının ülkemizde de 
kullanılabilmesine katkı sağlamıştır.

Bozok Üniversitesinde Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünün kurucu öğretim 
üyesi ve anabilim dalı başkanı olarak Üniversitemizdesiniz. Anabilim dalı 
başkanlığının kuruluşuna ilişkin ne tür çalışmalar yapıyorsunuz bizi biraz 
bilgilendirebilir misiniz?

Yozgat ve yakın çevresi için sorun 
olan hastalıkların (özellikle KKKA, Tu-
laremi, vs)  tanı, tedavi ve takipleri-
nin yapılabileceği modern  teknik 
donanıma  sahip bir  merkez olması 
tabiiki esas hedefimiz. Bu amaçla 
önceliğimiz iyi bir teknoloji ve donanıma 
sahip bakteriyolojik, virolojik, se-
rolojik ve moleküler  tanı yöntemleri-
nin gerçekleştirileceği  bir laboratuvar 
oluşturmaktır. Böylece, Yozgat dışında 
takip ve tedavisi yapılmak zorunda 
olan Kırım Kongo Kanamalı Ateş(KKKA) 
hastalığının erken tanısı şehrimizde yapılabilecek. Ayrıca, Hepatit B 
ve C hastalarının Yozgat dışında takip ve tedavi zorunluluğu ortadan 
kaldırılarak Yozgatlılara hakettikleri bir hizmet kolaylığı sağlanılacak. Bu 
hastaların sosyal ve ekonomik  kayıpları da önlenmiş  olacak.     

Özellikle Tıp Fakültesi bazında Üniversitemizin Yozgat’a ne tür katkıları 
olacağını düşünüyorsunuz?

Bozok Üniversitesi yeni bir üniversite. Emek ve imkan verildiği takdirde 
akademik bir zeminde bilgi beceri ve deneyimlerimi kamu yararına 
sunabileceğim bir yer. Her yerde olduğu gibi Tıp Fakültesinin bir loko-
motif olacaktır. Tıp fakültelerindeki gelişmeler sadece tıp fakültesi ya da 
sağlık alanı ile sınırlı kalmayıp diğer bilimlerin gelişmesine katkı sağlar. 
Aynı zamanda üniversitelerin sahip olduğu insan kitlesinin çeşitli sosyo-
ekonomik yapıdaki bireylerden oluştuğu göz önünde bulundurulursa 
Yozgat’ın sosyo-ekonomik ve kültürel gelişimine büyük katkısı olacağı 
da bir gerçektir.

Tıp fakültemizin ekipman ve personel açısından donanımının bir an önce 
tamamlanması, eğitim ve öğretim yapmaya başlaması, mesleğinde yet-
kin ve bilimsel çalışmalar yapabilen aldığı beceriyi pratiğe dönüştürebilen 
doktorlar yetiştirebilmesi tabii ki en önemli hedef ve beklentimizdir.

DOKTORLUK, İNSANLARLA SÜREKLİ İLETİŞİM, SÜREKLİ EĞİTİM VE ÖĞRETİMDİR...

Abdurrahman DOĞANCahide KİBAROĞLU

Abdurrahman DOĞANHatice BAŞAR



Mart Ayında  Göreve Başlayan Akademik Personelimiz
Adı Soyadı     Birim    Anabilim Dalı   
Öğr. Gör. Gülay YILMAZ    Sağlık Yük. Ok. Müd.  Ruh Sağ. ve Hast.   

    

Mart Ayında  Göreve Başlayan İdari Personelimiz
Adı Soyadı     Birim       
Teknisyen Mehmet FİDAN   Yapı İşl. ve Tek. Daire Bşk.
Şoför Cengiz MURAT    İdari ve Mali İşler Daire Bşk.    

Mart Ayında Üniversitemizden Ayrılan İdari Personelimiz
Adı Soyadı     Birim      
Mühendis Bayram KUŞAK   Yapı İşl. ve Tek. Daire Bşk.     

Mart Ayında Üniversitemizden Ayrılan Akademik Personelimiz
Adı Soyadı     Birim    Anabilim Dalı   
Arş. Gör. Mustafa DESTE    İkt. ve İdar. Bil. Fak.  Üret. Yön. ve Paz.   
Arş. Gör. Demet ÜNLÜ    Müh. Mim. Fak.   Radyoloji
Yrd. Doç. Dr. Salih ORDU    Tıp. Fak.   Üroloji

İKİNCİ BOZOK BİLİM ÇALIŞTAYI BAŞLADI

    Bu yıl ikincisi düzenlenen Bozok 
Bilim Çalıştayı Bozok Üniversitesi 
Merkez Kütüphanesi Toplantı 
Salonu’nda yapılan açılış töreni 
ile başladı. 

    21-23 Nisan 2011 tarihleri 
arasında yapılan Bozok Bilim Ça-
lıştayı Genel Koordinatörü Doç. 
Dr. Mustafa Böyükata’nın katkı-
larıyla gerçekleştirildi. Doç. Dr. 
Mustafa Böyükata yaptığı açılış 
konuşmasında, “Bu yıl ikincisini 
düzenlediğimiz Bozok Bilim Çalış-
tayımızın hem üniversitemiz hem 
de şehrimiz için ileride dikkat çe-
ken bir gelenek haline geleceğini 
düşünüyoruz. Aramızda bu çalıştaya katılmak üzere çok uzaktan 
gelen misafirlerimiz var. Kendilerine ve bu çalıştayın hazırlanma 
aşamasında emeği geçen herkese teşekkür ederim.” dedi. 

    Çalıştayın ilk konuşmacısı Konya KTO Karatay Üniversitesi Mü-
hendislik Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Ali Okatan, bor kristalle-
rinin özelliklerini ve endüstrideki kullanım alanlarına ilişkin sunum 
eşliğinde açıklayıcı bilgiler verdi. Prof. Dr. Ali Okatan, “Dünyadaki 
toplam rezervin % 75’inin Türkiye’de bulunduğu bor madeninin 
tonu 190 dolar gibi cüzi bir fiyata yurt dışına satılmaktadır. Dün-
yada bulunan dört adet Bor Kristalleştirme Merkezinde işlem gör-
dükten sonra katma değeri çok artmış bir şekilde dünya pazarına 
yeniden sunulmaktadır. Savunma sanayisinde, iletişim teknolo-
jilerinde, tekstil sektöründe ve çeşitli makine, kimya ürünlerinde 
kullanılan ve son derece stratejik bir öneme haiz olan bor madeni 
Türkiye tarafından işlenmek sizin hammadde halinde satılmakta-
dır.” dedi.Konuya ilişkin dünyada ve Türkiye’de pek çok çalışmada 
imzası bulunan Prof. Dr. Ali Okatan sözlerini şöyle sürdürdü:

    1993 yılında çıkan yasa ile bor madeninin özelleştirilemeyeceği 
hükmü getirilmiş fakat devlet kendi eliyle bor madenini çok fahiş 
bir fiyata satmaktadır. Çünkü bor madenini işleyecek teknoloji biz-
de bulunmamaktadır. Bu sahada yapılacak bilimsel çalışmaların 
önü de açılmamaktadır. Bor madeni son yıllarda geliştirilen Nano-
Teknolojisinde kullanılan önemli bir elementtir. Nano teknolojisi 
kısaca, teknolojik fiziksel malzemelerin yapısının nanometre öl-
çekli boyutlarda değiştirilmek suretiyle daha yeni ve farklı özellik-
ler taşıyan fiziksel malzeme üretme teknolojisidir.

    Prof. Dr. Ali Okatan, Nano-Teknoloji ve bor madenine ilişkin 
açıklamalarının yanı sıra Türkiye’de çok belirgin olarak fizik, kimya, 
matematik, mühendislik alanlarında talebin azaldığını dolayısıyla 
bu teknolojiyi üretecek mühendis yetiştiremediklerini ve kaynak-
larımızın boşa harcandığını belirtti. Bu gibi bilimsel çalıştaylarla 
insanlarda farkındalık ve üretme azmi yaratmada önemli katkıları 
olduğuna inanıyorum.” dedi.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 
4. TANITIM ETKİNLİKLERİ

    Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tanıtım Etkin-
likleri çerçevesinde ortaöğretim kurumlarının fen bilimle-
ri bölümünde okuyan 11. ve 12. sınıf öğrencilerine Fizik, 
Kimya, Biyoloji gibi bölümlerin tanıtımları yapılarak sınıf 
ve laboratuarlar gezdirildi.

    Atatürk Anadolu Lisesi, İstiklal Anadolu Lisesi, Erdoğan 
Akdağ Anadolu Öğretmen Lisesi, Atatürk Anadolu Sağlık 
Meslek Lisesi, Çamlık Lisesi, Yozgat Lisesi, Sürmeli Anado-
lu Lisesi, Serpil Akdağ Anadolu Lisesi, Yozgat Anadolu Li-
sesi, Şehitler Fen Lisesi öğrencileri program çerçevesinde 
ilk önce sırasıyla biyoloji ve kimya laboratuarlarını gezdi. 
Laboratuar görevlileri ile birlikte çeşitli deneyler yapan öğ-
renciler, merak ettikleri konular hakkında soru yönelterek 
bilgi aldı. Daha sonra Mühendislik bölümü öğrencilerinin 
projelerinin bulunduğu alan ziyaret edildi. 

    Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Talat Özpozan, 
lise öğrencilerine fakülte ve bölümler hakkında bilgi ak-
tardı. Prof. Dr. Talat Özpozan, “ Biz bu etkinlikleri siz sev-
gili öğrencilerimizin Fen Bilimleri’ne olan ilgisini arttırmak 
amacı ile düzenliyoruz. Bildiğiniz gibi Fen Bilimleri aslında 
hayatın temelini oluşturan bilimlerdir. Yeni kurulmuş olan 
üniversitemiz ve kampüsümüzde Fen Bilimleri’ne ilişkin 
yapılan çalışmalar giderek artmaktadır. Fiziki ve eğitimsel 
alt yapımız çok kısa bir süre içinde gelişme gösterdi. Önü-
müzdeki dönemlerde sizleri de burada öğrencimiz olarak 
görmek istiyoruz.” dedi. 

    Son olarak öğrencilere Fen Edebiyat Fakültesi tarafından 
düzenlenen diğer etkinlikler hakkında bilgi veren Prof. Dr. 
Talat Özpozan öğrencilerin fakülte ve bölümlere yönelik 
sorularını yanıtladı.
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Üniversitemiz bir ilke daha ev sahipliği yaptı. Üniversitemiz 
ile Sorgun Sanayi ve Ticaret Odası’nın ortaklaşa yürüttüğü Kari-
yer Danışma Merkezi Projesi; PROGEM Danışmanlık ve KOSGEB 
işbirliği ile sürdürülen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’nin tanıtımı 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  Konferans Salonu’nda  yapıldı. 

Tanıtım toplantısına, Rektör Prof. Dr. İnci Varinli, İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Kılavuz, KOSGEB 
Yozgat Genel Müdürü Yüksel Özdemir, PROGEM Danışmanlık 
Şirketi Genel Müdürü Adnan Hacıbekiroğlu,  öğretim elemanları 
ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Toplantı açılışında konuşma yapan Rektör Prof. Dr. İnci Varinli, 
eğitimin yaşı olmadığını her yaşta ve özellikle üniversite çağında 
alınan eğitimlerin insan hayatında çok önemli ve yönlendirici bir 
etkisi olduğundan bahsettiği konuşmasında, “Üniversite olarak 
pek çok projeyi destekliyoruz ve bazılarında da bizzat proje 
ortağı olarak yer alıyoruz. Bu iki proje de bizim paydaş olarak 
katkı verdiğimiz ve gençlerimizin eğitimi için önemli iki projedir. 
Katkısı olan herkese teşekkür ediyor ve öğrencilerimiz için hayırlı 
olmasını diliyorum.” dedi.

Toplantı, KOSGEB Yozgat Genel Müdürü Yüksel Özdemir, PRO-
GEM Danışmanlık Şirketi Genel Müdürü Adnan Hacıbekiroğlu’nun 
sunumları ile devam etti. KOSGEB Genel Müdürü Özdemir 
tarafından yapılan sunumda, genç istihdamını destekleme 

hibe programları 
kapsamında olan 
Kariyer Danışma 
Merkezi Projesi 
tanıtıldı. Proje ile 
öğrencilerin okul 
sonrasında nasıl 
bir kariyer gelişimi 
i z l eye c e k l e r i n i n 
belirlenmesi ve 
onların desteklen-
mesi amaçlanmaktadır. Konuyla ilgili yapılacak eğitimle gençler 
kariyer planlama, stres yönetimi, insan kaynakları yönetimi, mül-
akat teknikleri vb. konularda bilgilendirilecektir.  

KOSGEB ile özel bir danışmanlık şirketi tarafından yürütülen 
“Girişimcilik Destek Programı ise Üniversitemiz öğrencilerinden 
seçilen 30 öğrenciye 60 saatlik uygulamalı girişimcilik eğitimini 
desteklemektedir. Eğitim sonunda öğrencilerimiz sertifika alacak 
ayrıca girişimleri 27 bin hibe, 70 bin sıfır faizli kredi ile destekle-
necektir. 

KARİYER DANIŞMA MERKEZİ PROJESİ VE UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK 
EĞİTİMİNİN TANITIMI YAPILDI

Abdurrahman DOĞANCahide KİBAROĞLU



     Üniversitemiz ve Yozgat Savcılığı-
nın ortaklaşa yürütmüş olduğu UYAP 
Projesi Yerköy Adalet Meslek Yükse-
kokulumuz müfredatında okutulma-
ya başlanarak hayata geçirildi.

    Ülke genelinde yer alan 16 Adalet 
Meslek Yüksekokulundan biri olan 
Yerköy Adalet Yüksekokulumuz müf-
redatına almış olduğu UYAP’la bir ilke 
imza attı. Ders programı ile öğrenci-
lerin ülkemiz genelinde adalet siste-
minde uygulanan yazılım programını 

kapsamlı olarak öğrenmelerini amaçlayan proje ile Üniversite-
miz bir ilke daha imza atmış bulunuyor. Projenin amacı; öğren-
cilerin adliyelerin temel taşı olan UYAP programını öğrenmeleri, 
mesleğe başladıklarında sisteme yabancı kalmamaları ve ek bir 
eğitime gerek kalmadan verimli bir şekilde çalışmaya başlaya-
bilmeleridir. Bu amacın gerçekleştirilmesi için Bozok Üniversite-
si Adalet Meslek Yüksek Okulu müfredatına UYAP Temel Eğitim 
Dersi olarak dahil edilmiştir. Öğrenciler bu uygulamalı ders sa-
yesinde adliyede görevli bir katibin genel olarak bilmesi gere-
ken adli terimler, bir şikayet başvurusu veya dava dilekçesinin 
gelmesinden sonuçlanmasına kadar olan tüm adli süreç ve bu 
süreç içerisinde yapılması gereken temel işlemlerde teorik bilgi 

almaktadırlar. Bu sürecin teo-
rik anlatımları Uzaktan Eğitim 
ekranları aracılığıyla pratik 
olarak da uygulatılmakta, öğ-
retilen verilerin pekiştirilmesi 
sağlanmaktadır.

    Projenin uygulanma aşa-
malarını yerinde incelemek 
üzere Üniversitemiz Rektörü 
Prof. Dr. İnci Varinli, Cum-
huriyet Başsavcısı Ali Yel-
dan, Yerköy Adalet Meslek 

Yüksekokulu’nu ziyaret etti. 
Ziyarette, Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. 
Abdullah Şengönül, öğretim görevlileri ve öğrenciler de hazır 
bulundu. Çalışmaları yerinde görmek amacıyla derse katılan 
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İnci Varinli ve Cumhuriyet Baş-
savcısı Ali Yeldan hem proje hakkında bilgiler verdiler hem de 
öğrencilerle konuşarak projenin gelecekte mesleklerine ve me-
zun olduklarında iş bulmalarına büyük bir katkı sağlayacağını 
dile getirdiler. 

    Rektörümüz Prof. Dr. İnci Varinli konuya ilişkin yaptığı açıkla-
mada şunları söyledi; “Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı ile yap-
tığımız protokol çerçevesinde Türkiye’de ilk olarak Yerköy Ada-
let Meslek Yüksekokulumuzda UYAP Projesini hayata geçirdik. 
Proje öğrencilerimizin mezun olduktan sonra rahatlıkla UYAP 
Programını kullanmasını amaçlamaktadır. Böylelikle hem yar-

gı sürecindeki işlerin 
daha hızlı ilerlemesi 
adına hem de genç-
lerimizin bu konuda 
bilgilendirilmesi adına 
önemli bir uygulama 
başlatmış olduk. Bura-
da özellikle sayın baş-
savcımıza, bize böyle 
bir fırsatı verdikleri için 
çok teşekkür etmek 
istiyorum. Proje genç-
lerimiz için gerçekten güzel bir fırsat bunu iyi değerlendirme-
lerini tavsiye ediyorum. Üniversitemizin başlatmış olduğu bu 
uygulama Adalet Meslek Yüksekokulları içinde bir ilk; inşallah 
ilerde kapsamının daha genişleyerek tüm ülke genelindeki Ada-
let Meslek Yüksekokullarında ders olarak uygulamaya geçirile-
ceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.” dedi. Öğrencilere de hitap eden 
Rektörümüz Prof. Dr. İnci Varinli; “Burada amacımız sizleri en 
iyi ve donanımlı şekilde yetiştirmek ve sektöre kazandırmaktır. 
Böylelikle sektörün talepleri en iyi şekilde karşılanmış olacak.” 
diyerek sözlerini tamamladı. 

    Yozgat Cumhuriyet 
Başsavcısı Ali Yeldan 
yaptığı açıklamada 
şunları ifade etti; “Bo-
zok Üniversitemizle bir 
protokol imzaladık. Bu 
protokol ile gerek Yoz-
gat Adliyemiz gerekse 
yargı sistemi içinde ça-
lışan birimlerimizdeki 
ara eleman ihtiyacını 
karşılamak amacı ile 
Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencilerimize UYAP Bilişim Sis-
teminin tanıtılması ve öğretilmesi amaçlanıyor. Bu protokolün 
kapsamında, UYAP kullanıcı uzmanlarımız öğrencilerimize siste-
mi tanıtmakta, bu şekilde buradan mezun olan öğrencilerimiz 
adliyelerimiz de ve diğer birimlerimizde çalışma imkanı bulabi-
lecekler. 

    Bugün adliyelerimizde uygulanan bu sistem Avrupa’da kulla-
nılan sistemler örnek alınarak hazırlanmış bir sistemdir. Siz öğ-
rencilerimiz mezun olduklarında alana dair ihtiyaç hissedeceği-
niz her tür bilgiyle donanmış olarak buradan mezun olacaksınız. 
Malum teori ile pratiğin baş başa ve birlikte yürümesi gerekiyor. 
Bu sistemi öğrenerek buradan mezun olan öğrencilerimiz hem 
kolaylıkla iş bulabilecek hem de işe başladıkları yerlerde daha 
etkili bir şekilde verimli olabilecekler. Bu yaz öğrencilerimiz staj 
imkanı ile bu derste öğrendiklerini birebir Yozgat Adliyemizde 
uygulama şansı da bulacaklar. 
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SPOR KÖŞESİ

4. SPOR ŞENLİKLERİ BAŞLADI

Üniversitemizin 4. Spor  Şenliği heyecanı ve temposu yüksek müsabakalar 
ile  başladı. 18-30 Nisan tarihleri arasında yapılan şenlikte futbol, voley-
bol, basketbol, yüzme,  masa tenisi ve satranç kategorilerinde öğrenciler 
başarılı olabilmek için mücadele verdi. Fen Edebiyat Fakültesi, Mühendis-
lik Mimarlık, İktisadi ve İdari Bilimler, Sağlık Yüksek Okulu, Akdağmadeni 
Meslek Yüksek Okulu, Meslek Yüksek Okulu’nun katılımı ile gerçekleştirilen   
müsabakalar kampus  alanındaki spor tesislerinde yapıldı.

Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen ve  
dördüncüsü yapılan Bozok Üniversitesi Spor Şenlikleri  futbol ve  masa te-
nisi müsabakaları ile başladı. 

İlk gün müsabakasında, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Mühendislik-
Mimarlık Fakültesi futbol takımları  karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 
başlama vuruşunu Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Cengiz Soykan yaptı.  Spor 
şenliklerine ilişkin bir açıklama yapan Prof. Dr. Soykan; “Bu yıl dördüncüsü 
yapılan ve geleneksel hale gelen spor karşılaşmalarının başarılı ve centilmenlik ruhu içinde geçmesini diliyorum.” dedi. 
Açıklamasında, üniversitemiz spor tesislerinden de bahseden Prof. Dr. Soykan, bu yıl itibariyle 1 adet kapalı spor sa-
lonu, 2 adet futbol sahası, 4 adet basketbol ve voleybol sahası, 1 adet tenis kortu, 1 adet halı saha ile üniversitem-
izin tüm öğrenci ve çalışanlarının hizmetinde olduğunu belirtti. Sözlerini şöyle sürdürdü; “Üniversitemiz kuruluşundan 
itibaren modern tekniklerle donanımlı gençler yetiştirme hedefini bu tür organizasyonlarla pekiştirmektedir; ulusal ve 
uluslararası platformda öğrencilerimizi desteklemek için gerekli sportif alt yapı yatırımları sürdürülecektir

ÜNİVERSİTEMİZ SPORCUSU DİNDAR GÖLÇEK TÜRKİYE İKİNCİSİ OLDU. 
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversitelerarası Boks Şampiyonası’nın 23-24 Mart 
tarihleri arası Atatürk Spor Salonu’nda 45 üniversitenin katılımıyla Ordu ilimizde gerçekleştirildi. Üniversitelerarası Boks 
Şampiyonası’nda Üniversitemizi ve Ülkemizi Meslek Yüksekokulu Halıcılık Bölümü öğrencisi   Dindar Gölçek temsil etti.  

81 kiloda müsabakalara katılan boksörümüz Dindar Gölçek sıkletinde Türkiye ikinciliği elde etti. Rektörümüz Prof. Dr. İnci 
Varinli, boksörümüz Dindar Gölçek’i Üniversitelerarası Türkiye Şampiyonası’nda elde ettiği başarıdan dolayı kutlayarak, 
Cumhuriyet altını ve çeşitli hediyelerle ödüllendirdi. Prof. Dr. Varinli, Üniversitemizin bilimsel başarılarının  yanı sıra spor-
tif ve kültürel alanlarda  da elde ettiği başarılarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Üniversitemizi ve Yozgatımızı 
başarı ile temsil eden boksörümüz Dindar Gölçek’i kutlayarak, “Öğrencimiz ile gurur duyuyor ve başarılarının devamının 
diliyorum.” dedi.
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TÜRKİYE’DE BİR İLKE İMZA ATTIK.

HUKUK KÖŞESİ

Abdurrahman DOĞAN
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KARE BULMACA

SUDOKUMart Ayı Kare Bulmaca Çözümü

Mart Ayı Sudoku Çözümü

İLÇELERİMİZDEN

ÇANDIR 

İlçenin tarihçesi hakkında kesin bir bilgi olmamakla birlikte Hitit-
ler dönemine kadar uzanan bir yerleşim yeri olduğu sanılmaktadır. 
Tarihi kalıntıların gösterdiğine göre Bizans döneminde de Çandır 
bir yerleşim yeridir. Daha sonra sırası ile Selçuklular ve Anadolu 
Beyliklerinden Dulkadiroğluları tarafından yerleşim yeri olarak kul-
lanılmıştır. İlçe’de bulunan Şah Sultan Hatun Türbesi, Anadolu’daki 
eyvanlı türbeler içinde önemli bir örneği teşkil eder.

Çandır adı rivayete göre daha önceleri ` can kadar güzel, can gibi 
değerli` anlamına gelen `Candır ` kelimesinin değişmesi sonucunda 
oluşmuştur. 

Çandır 1930 yılında Belediye, 1948 yılında Bucak ve 20 Mayıs 1990 
yılında da ilçe olmuştur. 15.07.1991 tarihinde ilk Kaymakamın gö-
reve başlamasıyla hukuken kazanılan ilçelik vasfı fiilen uygulamaya 
geçmiştir. 

İlçenin kuzeyinde Sarıkaya  ilçesi, güneyinde Felahiye ilçesi, do-
ğusunda Çayıralan ilçesi ve batısında da Boğazlıyan ilçesi bulunur. 
Denizden yüksekliği 1225 metredir. Toplam 173 km2 yüzölçümü-
ne sahiptir. İlçe topraklarını sulayan Kozan Çayı ve Mera Çayı iki 
önemli akarsuyudur. Bu iki çay birleşerek ilçenin batısında bulunan 
Uzunlu Barajına dökülmektedir.  İlçe sınırları içinde sulama amacına 
yönelik olarak İğdeli köyünde İğdeli Sulama Göleti mevcuttur. 

Etrafı, yüksek olmayan tepelerle çevrilidir. Bu tepeler küçük dere 
ve çaylarla parçalanarak platolar oluşmuştur. En önemli yükselti-
si Gevencik Dağı ( 1607 m) dır. Ayrıca Güllü dağı, Seğmen tepe, 
Beş tepeler, Akbayır ve Keldağ ilçenin diğer engebeleridir.  Her yıl  
Temmuz ayı içerisinde Güllü Dağı Yaylası Şenlikleri düzenlenmek-
tedir.

Sonbahar erken donları ve ilkbahar geç donlarından dolayı ürün 
ekim ve dikimleri geç yapılmaktadır. Hasat erken yapılmaktadır. 
2.5-3 aya sığdırılan üretim süresinde ancak bir ürün alınabilmekte-
dir. Ayrıca ilçede dolu yağışları da görülmektedir. 

Bitki örtüsü olarak İç Anadolu’nun hakim bitki örtüsü olan bozkırlar 
hakimdir. Sulanabilen vadi boylarında kavak ve söğüt ağaçları, üzüm 
bağları ve meyve ağaçları ilçenin diğer bitki örtüsünü oluşturmak-
tadır.

ÇANDIR’A HAS SÖZLER 

deh demeden yürümeyen at, 
buyurunca tutmayan evlat, 
kocasından sonra kalkan avradın varsa ! 
nörecin ölümü gir ağla çık ağla.          

oturduğu ahır sekisi, 
çağırdığı İstanbul türküsü

vardığın yer kör ise gözünü kırparak bak

taş beleş, kuş beleş, at taşı vur kuşu
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