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Başlarken...

Bozok Üniversitesi İletişim, Protokol ve Enfor-
masyon Müdürlüğü ekibi olarak yeni oluşumlara, 
yeni başlangıçlara bir nebze olsun katkıda bulun-
mak üzere Bozok Üniversitesi Gündem haber bül-
teni ile Ocak sayımızla sizlere merhaba demenin 
övüncünü yaşamaktayız.

Ocak ayı kış mevsiminin tam da orta vaktidir. Es-
kiler ocak kelimesini yuva manasında kullanırlar. 
Geçmişten bugüne; içinde tüten ocağı, ailesi ve 
huzuruyla zamanın ocak başında geçirildiği yuva 
olarak geçer. 

Öğrencisi, akademisyeni ve onlara sahip çıkan 
Yozgat halkı ile beraber bir aile olmanın verdi-
ği mutluluk ve sorumlulukla Üniversitemizde 
ve Yozgat'taki gelişmeleri sizlere sunma gayre-
tinde olduğumuz Bozok Üniversitesi Gündem 
haber  bülteni, pek çok ilklere imza atan Bozok 
Üniversitesi'nin yine bir ilki olacaktır.

İlk göz ağrımız Bozok Üniversitesi Gündem sizle-
rin değerli katkısıyla büyüyüp gelişecektir.

Bültenimizin  Üniversitemize ve Yozgat'a hayırlı 
olmasını temenni ederek hazırlanmasında des-
teğini esirgemeyen Rektürümüz Prof. Dr. İnci 
Varinli'ye ve ekip arkadaşlarıma teşekkürü bir 
borç sayarım.

Saygılarımla,

Öğr. Gör. Barış ÜNVER

          

HAYATIMIN ÖZÜ EĞİTİM....!

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İnci Varinli Bozok Gündem 
Bülteni’ne  eğitimin hayatındaki önemini, Yozgat’a ilişkin izlenimlerini 
ve önceliklerini anlattı.

Şu an itibari ile Bozok Üniversitesi bünyesinde bulunan, daha öncesin-
de Erciyes Üniversitesi’ne bağlı  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde 
1999’dan bu yana  ders vermek üzere Yozgat’a gelen Prof. Dr. İnci 
Varinli'nin Yozgat’la ilk bağı bu vesile ile kuruldu. 1999 - 2006 yıl-
ları arasında öğretim üyesi olarak, 2006 Kasım ayı ile  2007 Mayıs 
ayı arasında ise İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı görevi ile 
Yozgat’taki görevine devam eden Prof. Dr. İnci Varinli 2007 yılından 
itibaren Bozok Üniversitesi Kurucu Rektörü'dür.

Yozgat'a ilk geldiğinizde izlenimleriniz neler oldu?
Yozgat için üniversitenin ne denli önemli olduğunu gördüm. Yozgat halkının büyük bir özlemle kendi üniversitesine 
kavuşmak için mücadele verdiğini gördüm. Ekonomik anlamda çok ciddi sıkıntıların ve işsizliğin çok fazla olduğunu 
gözlemledim.

Yozgat'ı tanımayan, görmeyen, kişilere Yozgat'ın hangi özelliklerinden bahsedersiniz?
Öncelikle belirtmek isterim ki; Yozgat güvenilir, güvenli, sakin, küçük bir Orta Anadolu şehridir. Yozgat’ a gelen misa-
firlerimizi önce kampüsümüze götürüyoruz. Burada yaptığımız çalışmalar ve öğrencilerimiz hakkında bilgi veriyoruz. 
Yozgat’ın çeşitli tarihi mekân ve yerlerini görmelerini sağlıyoruz. Hayri İnal Konağı, Lise Caddesi, Saat Kulesi gibi 
tarihi mekânları, Çamlık  gibi doğal güzelliklerin olduğu yerlere götürerek Yozgat’ımızın tarihi değerlerini, doğal 
güzelliklerini görmelerini sağlıyoruz.

Rektörlük görevi mi, bir öğrenci yetiştirmek mi daha zor?
Tabi her ikisinin de farklı gereklilikleri var. Ama öğrenci yetiştirmek daha zordur. Rektörlük görevi ilk tevdi edildi-
ğinde bu görevi  layığıyla yerine getirmek için heyecan duyuyorsunuz. Benim bir hayat düsturum vardır. Her ne iş 
olursa olsun insan yaptığı işi severek yapmalı, sevdiği işi yapmalı. Bu şekilde ancak insan daha verimli, huzurlu ve 
dolayısıyla mutlu olur. Ben işimi severek, büyük bir şevk ve heyecanla yapıyorum. 

Bir çalışma gününüz nasıl geçiyor? 
Hayatım ağırlıklı olarak üniversitem ve eğitimle iç içe geçti. Yoğun bir çalışma temposu  son beş yıla yakın bir za-
mandır  devam ediyor. Çalışmak, çalışmak, çalışmak hayatım boyunca temel düsturum oldu. Öğrencilerimize ve 
akademisyenlerimize iyi ve huzurlu bir eğitim ortamı sunmak amacıyla yoğun bir tempo ile durmaksızın çalıştım. Bu 
sebeple beş yıla yakın bir zamandır hiç yıllık izin kullanmadım. Bu süreç o kadar hızlı bir çalışma temposu ile geçti 
ki; inanın dört yılın sonuna yaklaştığımı son birkaç aydır fark etmeye başladım.

Yeni kurulan üniversitelerde birçok eksiklik, tamamlanması gereken pek çok konu mevcuttur. Bu eksiklikleri gidere-
rek gelişimini sağlamak için önceliklerin belirlenip sırasıyla teminini sağlamak için sürekli çalışmaktayız. Belli ilgiler 
çerçevesinde çalışarak işlerin muntazam ve sağlam bir biçimde ilerlemesi için elimizden geleni yapıyoruz. 

Bu yoğun çalışma temposunda kendinize vakit ayırabiliyor musunuz?
Üniversitemizin daha bir seviyeye gelebilmesi için büyük bir yoğunlukla günlerimiz geçiyor. Çalışma tempomuz çok 
yüksek. Boş vaktimiz çok fazla olamıyor. Genelde kitap okuyarak ve ailemle vakit geçirmeyi tercih ediyorum.

Bozok Üniversitesi'ni hemdaşlarıyla karşılaştırdığınızda geldiği aşamayı değerlendirebilir misiniz?
2006 yılında 4500 civarında olan öğrenci sayımız şu an itibariyle 8000’i aşmış durumdadır. Aynı dönemde kurulmuş 
olan üniversiteler arasında Bozok Üniversitesi oldukça ileri bir durumdadır. Hedefim hep daha iyisi, en iyisi olmaktır.
Bozok Üniversitesi öğrencileri de ilk baştaki gibi değil. Öğrencilerimiz üniversiteyi, Yozgat halkı da öğrencilerimiz 
ve üniversiteyi zamanla sahiplenmeye başladılar. Yozgat halkı üniversite öğrencilerini sadece ekonomik bir getiri un-
suru olarak görmemeye başladı.Çeşitli ekinlikler vesilesi ile öğrencilerimizin hem bir sosyal oluşum olduğu hem de 
kültürel dönüşümde önemli bir unsur olduğunu fark etmeye başladılar. 

Yozgat’ın önümüzdeki yıllarda bir üniversiteye sahip olmasının anlamlı bir değer olduğunu daha iyi anlayacaklarını 
düşünüyorum. Sonuç itibariyle atılan tüm adımlar ve yapılan işbirlikleri daha iyi bir yaşam daha iyi bir Yozgat için...

Abdurrahman DOĞANHatice BAŞAR

  İletişim  Protokol  Enformasyon Müdürlüğü



EĞİTİM

OJELİ PARMAKLAR MOBİLYA ÜRETİYOR
Yozgat Bozok Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Mobilya ve Dekorasyon Bölümü’nde eğitim 
gören kız öğrenciler, ojeli parmaklarıyla mobilya üretiyor.

Abdurrahman DOĞAN

Bozok Üniversitesi Yozgat Meslek Yüksek Okulu Mobilya ve 
Dekorasyon Bölümü’nde eğitim gören kız öğrenciler, uygulamalı 
eğitimde, okul tarafından sipariş olarak alınan her türlü mo-
bilya imalatını gerçekleştiriyor. Genelde erkek mesleği olarak 
bilinen mobilya üretiminde kendilerini kanıtlayan kız öğrenci-
ler, kadınların her türlü meslek gibi mobilyacılığı da rahatlıkla 
yapabileceğini gösterirken, ojeli parmaklarıyla çekiç tutup hı-
zarda sunta ve tahta biçimlendiriyor.

Mobilya ve Dekorasyon Bölümü’nde eğitim gören öğrenciler 
ise, mobilyacılığın çok zevkli bir meslek olduğunu belirterek, 
"Okula ilk geldiğimizde bize biraz zor gelmişti. Ama şu anda 
alıştık, her türlü imalatı yapabiliyoruz. Mobilyacılık mesleği 
gelecek vadeden mesleklerden biri. Bu nedenle tüm kız öğren-
cilere tavsiye ediyoruz "bu meslek her ne kadar erkek mesleği 
olarak görülse de bayanlarında erkekler kadar mobilya üreti-
minde başarılı dediler. Mobilyada çalışırken makyaj ve ojeleri-
ni de eksik etmeyen kız öğrenciler, masa, sandalye, dolap, kapı 
gibi her türlü mobilya eşyasını üretebiliyoruz" diye konuştu.

Bozok Üniversitesi Yozgat Meslek Yüksek Okulu Müdürü Mo-
bilya Dekorasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Didem Kösedağ ise 
sektörde üretilen mobilya ürünleri Bozok Üniversitesi Meslek 
Yüksekokulu mobilya atölyesinde öğrenciler tarafından tasar-
lanıp üretilmektedir. Bu mesleğin erkek mesleği olarak düşü-
nüldüğü ifade eden Kösedağ bu mesleğe bayan eli değdiğinde 
estetik, çok farklı ve güzel ürünler ortaya çıkmaktadır. Öğ-
rencilerimiz artık kendi mobilyalarını üretir duruma geldiğini 
belirten Kösedağ atölyemizde kitaplık, masa, sandalye, gaze-
telik, sehpa gibi mobilya ürünlerinizi üretmekteyiz dedi. 

Sözcüğün, odcak  "ocak" olduğu savlanırken, öte yandan Eski Türkçedeki 
"oc-mak, uc-mak" "ateş tutuşturmak" kökünden de olabilir. Ocak, ateş 
yakılan yer, ev, yuva sözcükleriyle bağlantılı olup ocakların yakıldığı, gün-
lerin dışarıda çalışarak, avlanarak değil de, ocaklarda (evlerde) geçirildiği 
soğuk ay, anlamını taşımaktadır.

Ocak ayı batı dillerinde (Latince: Ianuarius) adını, Roma kapı tanrısı 
Janus'tan alır. Orijinal Roma takviminde 10 ay (304 gün) vardı. Roma-
lılar kış mevsimini aysız bir süreç olarak tanımlıyorlardı. M.Ö. yaklaşık 
700'lerde Romulus’tan sonra gelen kral Numa Pompilius, takvimin stan-
dart kameri yıl (364 gün) ile hizalanması için Ocak ve Şubat aylarını ekle-
di. Çift sayılara karşı batıl itikadı olan Romalılar yıla bir gün daha ekleyip 
gün sayısını 365’e çıkardılar.

1 OCAK Takvim ve Saatte Yapılan Değişiklik Yürürlüğe Girdi (1926)  
1 OCAK Yeni Türk Lirası’na (YTL) Geçiş. Vergi Sisteminde Pek Çok Deği-
şiklik İçeren Vergi Kanunlarının Yeni Türk Lirası’na (YTL) Uyumu ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki  Kanun, Resmi Gazete’de Ya-
yımlandı (2005). 
 2 OCAK Güney Afrikalı Dr. Christian Barnard'ın, İlk Defa İnsandan İnsana 
Kalp Naklini Başarması. 
 2 OCAK 8 Mart 1961'de Kurulan Basın İlan Kurumu Kuruluş Yasası Çıkar-
tıldı (1961). 
 7 OCAK Demokrat Parti Kuruldu (1946). 
 8 OCAK Hirfanlı Barajı'nın Hizmete Girişi (1960). 
 9 OCAK Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Öğretime Başladı (1936). 
10 OCAK    Teşrinievvel,  Teşrinisani,  Kanunuevvel  ve  Kanunusani  Ayla-
rının İsimlerinin;   Ekim,Kasım, Aralık ve Ocak'a Çevrilmesi (1945). 

10 OCAK I. İnönü Zaferi (1921). 
10 OCAK  Türkiye'nin  3. Uydusu  Türksat 2A,  Güney   Amerika'nın  Fransız 
Guyanası'nda  Bulunan  Kourou Üssü'nden Arien Füzesiyle Uzaya Fırla-
tıldı.
13 OCAK Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın Kuruluşu (1986). 
14 OCAK ATATÜRK'ün Annesi Zübeyde Hanımın Ölümü (1923). 
17 OCAK Körfez Savaşı'nın Başlangıcı (1991). 
17 OCAK Ankara'da Ekmek Vesikaya Bağlandı (1942).
20 OCAK İlk Teşkilatı Esasiye Kanunu (ANAYASA)'nun TBMM’de Kabul 
Edilmesi (1921). 
21 OCAK Darülaceze'nin Kuruluşu (1895). 
22 OCAK Baytar Mektebi (Veteriner Fakültesi)'nin Açılışı (1842). 
24 OCAK Yirminci  Yüzyıla  Damgasını  Vuran Churchill'in Ölümü (1965). 
26 OCAK Karlofça Barış Antlaşması'nın İmzalanması (1699). 
26 OCAK John Baird Tarafından Televizyonun İcadı (1926). 
27 OCAK Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu (1299). 
27 OCAK  Hatay Antlaşması'nın İmzalanması (1937). 
28 OCAK Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nın Gizli Toplantısında “Misak-ı Mil-
li” Kabul Edildi (1920). 
28 OCAK Uzay Mekiği Challanger'in Havada İnfilak Edişi, ABD' nin Uzay  
Programlarının  Büyük Sekteye  Uğraması (1986). 
29 OCAK ATATÜRK’ÜN, Latife Hanım ile Evlenmeleri (1923). 
30 OCAK Hindistan'ın Kurucusu Mahatma Gandi'nin Öldürülmesi 
(1948). 
31 OCAK Türk Eğitim Derneği'nin (TED) Kuruluşu (1928). 

Ocak Ayı’ndan Tarihi Notlar

Ocak Ayında  Göreve Başlayan Akademik Personelimiz

Adı Soyadı     Birim    Anabilim Dalı   
Profesör İzzet CAN    Tıp Fakültesi    Göz Hastalıkları   
Yrd. Doç. Yalçın ERDOĞAN   Tıp Fakültesi   Aile Hekimliği   
Yrd. Doç. Recep TEMEL    Meslek Yük. Okulu  -    
Yrd. Doç. Mehmet Ali EKİCİ   Tıp Fakültesi   Beyin ve Sinir Cerrahisi  
Arş. Gör. Kübra YILMAZ    Sağlık Yük. Okulu Cerrahi Has. Hem.   
Arş. Gör. Filiz GÜNDÜZ    İletişim Fakültesi Medya Çalışmaları   
Arş. Gör. Mehmet Akif BOZ   Ziraat Fakültesi Hayvan Yet. ve Islahı   
Arş. Gör. Süleyman GÜVEN   İletişim Fak.   Kültürlerarası İletişim  
Arş. Gör. Buket DURDU    Fen-Edb. Fak.   Japon Dili ve Edebiyatı  
Arş. Gör. Necdet Sinan ÖZBEK   Müh. Mim. Fak. Elektronik    
Arş. Gör. Sabri GÜNGÖR    İkt. ve İdr. Bil. Fak.  Üretim Yön. ve Pazl.  
Arş. Gör. Seçil KARAMUSTAFA   Ziraat Fakültesi Fitopatoloji    
Öğr. Gör. İlker ATMACA    Müh. Mim. Fak. Şehircilik    
Öğr. Gör. Dilşad AMANVERMEZ                   Tıp Fakültesi                Kalp ve Damar Cerrahisi                         
ŞENARSLAN   
Öğr. Gör. Seyhan KARAÇAVUŞ   Tıp Fakültesi   Nükleer Tıp    
Öğr. Gör. Hakkı BAĞCI    Meslek Yük. Okulu  -    
Uzman Kadriye ÇETİN    Rektörlük   -    
Uzman Ömer KARCI     Rektörlük   -    

Ocak Ayında  Göreve Başlayan İdari Personelimiz

Adı Soyadı     Birim       
Müdür Yrd. Cengiz SEYFİKLİ   Araştırma ve Uyg. Hast. Başhekimliği   

Ocak Ayında Üniversitemizden Ayrılan Akademik Personelimiz

Adı Soyadı     Birim    Anabilim Dalı   
Profesör Ergin HAMZAOĞLU   Fen-Edb. Fak.   Botanik    
Yrd. Do. Dr.Abdulhekim YARBAĞ   Tıp Fakültesi   Göz Hastalıkları   



SAĞLIK KÖŞESİ

“TIP FAKÜLTESİ’NİN KURULMASI BENCE  YOZGAT’A 
 VERİLECEK GELMİŞ GEÇMİŞ EN BÜYÜK HEDİYE.”

Yeniliği ve hareketi seven İlhan Bey, zorlukları da 
olsa, yeni bir şeyler kurmanın, yeni bir kurum ya-

ratmanın mutluluğunu başka hiçbir yerde bulamaz-
sınız, diyor ve ekliyor: “Uzun zamandır Almanya’dan 
Türkiye ye dönüş planlarım vardı. Yozgat’ta bir üni-
versitenin kurulması bana zaman olarak da uydu ve 
karar verdim, ama en önemli neden Tıp Fakültesinin 
yeni kuruluyor olması oldu. Yeni kurulan bir şeyin he-
yecanı beni çeker. Bunun dışında, yörem, memleke-
tim sayılan bir yere bir bilim yuvası kuruluyor, buna 
kayıtsız kalamazdım. 

Yeniden dünyaya gelsem yine hekim olmak 
isterim.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden 1984 yılında mezun 
olan İlhan Bey, doktor olmanın öncelikle sorumluluk 
gerektiğinin altını çiziyor: 

“İnsanlar sahip oldukları en değerli şeylerini yani sağ-
lıklarını size emanet ederler ve bunun sorumluluğu 
çok ağırdır, bunu hissedersiniz. Hekimlik insanlarla 
toplumla iç içe bir meslek olduğu için, hekim insanla-
rı çok iyi tanıyan onları seven ve her türlü düşünce ve 
duygularına son derece saygılı biridir. Tabii ki hekim 
bilgili olmalıdır. Günümüzde bu ancak çok okumak ve 
araştırmakla mümkündür. Bunun yanında yardımse-
verlik, dürüstlük, aydın ve erdemli bir kişilik gibi de-
ğerlere sahip olmalıdır. Bu değerler listesi uzatılabilir. 
Ayrıca hekim toplumun kendisine biçtiği rolü benim-
semek ve kabullenmek durumundadır. Gördüğünüz 
gibi hekim olmak pekte kolay bir iş değil.” 

Bütün bu zorluklara karşın İlhan Bey yeniden dünya-
ya gelse yine hekim olmak istediğini, lise yıllarından 
beri hekim olmayı kafasını koyduğunu, hekimliği se-
verek ve isteyerek yaptığını belirtmeden geçmiyor. 

İç Hastalıkları kendi içinde birçok uzmanlık dallarına 
ayrılır. Bunlardan birisi de Romatizma Hastalıkları Uz-
manlık alanıdır. Romatoloji, genellikle bağışıklık siste-
minin uygunsuz çalışması sonucu gelişen romatizmal 
iltihabı hastalıklar ve diğer kas iskelet sistemi hastalık-
ları ile uğraşmaktadır. Romatizma hastalıkları birbirle-
rine çok benzediğinden, bunları birbirlerinden ayırmak 
ve teşhis etmek pek kolay değildir. Bu nedenle bu gibi 
durumlarda mutlaka bir romatizma hastalıkları uzma-
nının hastayı görmesi gereklidir. Burada başta iltihabi 
romatizma hastalıkları olmak üzere tüm romatizma 
hastalıklarının tanı ve tedavileri yapılır. Kas eklem ağ-
rıları ya da daha başka yakınmalarla gelen hastalarda 
önce hangi tür bir romatizma olduğuna bakar ve ona 
göre de uygun tedavisini uygularız. 

Hekimlerin pek boş vakti olmaz ama soruyoruz, 
İlhan Bey boş vakitlerinizde neler yapmaktan 
keyif alırsınız?

Fırsat buldukça müzik dinlerim. Özellikle Türk Halk 
Müziği ile ilgilenirim ve kendi çapımda amatörce bağ-
lama çalarım. Kaliteli olmak şartıyla müzikte ayırım 
yapmam, Tük Sanat Müziği, Klasik Müzik hepsini din-
lerim. Biraz daha zaman bulabilirsem tenis oynarım. 
Yazmayı, seyahat etmeyi ve felsefeyi çok seviyorum, 
fakat ne yazık ki pek zaman bulamıyorum. 

Yozgat deyince…

Yozgat benim doğum yerime sadece 130 km mesafe-
de, yani yöre bana yabancı değil. Türkiye’nin tam orta 
yerinde olmasına ve Ankara’ya çok uzak olmamasına 
rağmen biraz unutulmuş bir havası var. Ancak çok ra-
hat bir yaşamı var. İnsanlar gayet yardımsever içten ve 
doğal davranıyorlar. Benim için bunlar önemli kriterler. 
İklim yapısı, havası ve suyu çok iyidir. Bunun yanında, 
trafik, hem araçlar ve hem de yayalar için tam bir fela-
ket. Yetkili kişi olsam ilk iş olarak Sivas a giden araçlar 
için bir çevre yolu yapardım.

Bir üniversite ve daha ötesi her üniversiteye 
nasip olmayan bir Tıp Fakültesi… ve Yozgat’ta

Buraya bir üniversite ve bir tıp fakültesinin kurulması 
bence Yozgat’a verilecek gelmiş geçmiş en büyük he-
diye oldu. Üniversite ve özellikle Tıp Fakültesi, Yozgat’ı 
Türkiye’nin diğer daha gelişmiş bölgeleri ile bütünleş-
tirecektir ve bu nedenle hayati öneme sahiptir. Tıp Fa-
kültesinin, şehrin sağlık sorunlarının çözümü yanında, 
sosyal gelişimine de katkıda bulunacağına inanıyorum. 
Bu nedenle üniversite ve özellikle Tıp Fakültesi ne veri-
len destek ve katkı tüm Yozgat’a verilmiş olacaktır.

Abdurrahman DOĞAN

Cahide KİBAROĞLU

Yeni kurulan bir şeyin heyecanı beni 
çeker.

Romatoloji nedir,her ağrı şikâyetimiz romatizmal bir 
hastalığın belirtisi midir?



“Yerköy Gecesi” Meslek Yüksek Okulu’nun kon-
ferans salonunda gerçekleştirildi. Geceye katılan 
misafirler, program başlamadan önce yüksek 
okulun hazırlamış olduğu kokteyl ile ağırlandı. 
“Yerköy Gecesi’ne Yozgat Valisi Necati Şentürk, 
Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İnci Varin-
li, Yozgat Belediye Başkanı Yusuf Başer, Yerköy 
Belediye Başkanı Mehmet Ağaoğlu, Yozgat ve 
Yerköy’deki bazı kamu kurum ve kuruluşlarının 
yöneticileri, öğretim üyeleri ve vatandaşlar ka-
tıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile 
başlayan gecenin açılış konuşmasını Adalet Mes-
lek Yüksek Okulu Müdürü Öğr. Gör. Abdullah 
Şengönül yaptı. Yozgat Valisi Necati Şentürk, 
Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İnci Varin-
li ve Yerköy Belediye Başkanı Mehmet Ağaoğ-
lu yaptıkları konuşmada Adalet Meslek Yüksek 
Okulu’nun kurulmasında emeği geçen herkese 
teşekkürlerini bildirdi.

Katılımın yoğun olduğu gecede, aynı zamanda 
işadamı Ziya Yılmaz tarafından Yerköy’de yap-

tırılacak olan 14 derslikli ilköğretim okulunun 
protokolü imzalandı. 
Nida Tüfekçi Halk Müziği Korosu tarafından ve-
rilen mini konserde Mahmut Soylu Yozgat tür-
külerini seslendirdi.   Yerköy Kız Meslek Lise-
si Halk Oyunları ekibinin folklor gösterisinden 
sonra Yerköy Abdallar Ekibi’nin hazırladığı da-
vul şov gösterisi sunuldu. Geceye katılan misa-
firler ve Yerköy Belediye Başkanı’nın da iştirak 
ettiği “Ağırlama” halk oyunu oynandı. Öğrenci-
lerin hazırlamış olduğu şiir dinletisi misafirlere 
duygulu anlar yaşattı.

Bozok Üniversitesi ve Yerköy Gecesi’ne olan 
değerli emek ve katkılarından ötürü takdim edi-
len plaket törenin ardından “Ben Bozok Üni-
versiteliyim, Bozok Üniversitesini seviyorum 
diyen Yozgat Valisi Necati Şentürk’e Bozok 
Üniversitesi’nin rozeti Rektör Prof. Dr. İnci Va-
rinli tarafından takıldı.  

Ümit Alkan’ın söylediği şarkılarla misafirlerin 
eğlenceli bir vakit geçirdiği program sona erdi.

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU 
TARAFINDAN “YERKÖY GECESİ” DÜZENLENDİ.

YERKÖY ADALET MYO

Yozgat'ta Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 
Müdürlüğü yetkilileri, başlatılan "Sigara öl-

dürür, sigorta kurtarır" kampanyası doğrultusunda 
köyleri tek tek gezerek vatandaşlardan sigaraya 
verdikleri para ile Bağ-Kur'a kaydolmalarını isti-
yor.

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde, SGK Müdürlüğü 
tarafından "Sigara öldürür, sigorta hayat kurtarır. 
Kurtuluş için haydi SGK'ya" kampanyası başlatıl-
dı. Sarıkaya ilçesine bağlı Karayagup Beldesi’ni 
ziyaret eden SGK Yozgat İl Müdürü Duran Cesur, 
Sarıkaya Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü İsmet 
Çağlayan ve SGK görevlileri, beldede evleri tek 
tek dolaşarak başlattıkları kampanya hakkında 
bilgi verdi.

Cesur, kampanyalarından bahsederek, "Müdürlük 
olarak biz de bu kampanyaya destek veriyoruz, 
yapılan çalışmalara katılıyoruz.” dedi. 

SGK Sarıkaya Merkez Müdürü İsmet Çağlayan 
ise, köylerde çiftçilerin birçoğunun sosyal güven-
cesinin bulunmadığını ifade ederek, "Çok sayıda 
çiftçimiz Bağ-Kur primini ödeyemiyor. Bu insan-
ları çoğu da sigara içiyor. Bir hesap yapıldığında 
sigaranın günlük maliyeti ortalama 5 TL, aylık 
ise 150 TL tutuyor. Çiftçi Bağ-Kur primi ise aylık 
152.93 TL'dir. Bu mantıkla hareket ederek 'Sigara 
öldürür, sigorta hayat kurtarır. Kurtuluş için haydi 
SGK'ya kampanyasını başlattık. Daha önce Kadı-
güllü Köyü’ne gittik ve kampanyamız büyük ilgi 
gördü dedi. 

YOZGAT’TAN HABERLER

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine bağlı Baraklı 
Köyü’nde yaşayan vatandaşlar arıcılık ve 

süt sığırcılığı kurslarının ardından şimdi de açı-
lan İngilizce kursuna büyük ilgi gösteriyor.
Sarıkaya ilçesine bağlı Baraklı Köyü’nde yaşa-
yan vatandaşlar, günümüzün teklonojisini daha 
iyi kullanmak için İngilizce kursuna gidiyor. 
Köylüler kurs tamamlandıktan sonra açılacak 
bilgisayar kursuna katılacak.

Baraklı Köyü Muhtarı Halit Polat, köyde yaşa-
yan insanların bir çoğunun yakınlarının il dışında 
yaşadığını belirterek, "Köylülerimiz bilgisayar 
kullanıp, il dışındaki yakınlarıyla görüntülü ko-
nuşmak istiyor. 

Bu nedenle bilgisayar öğrenmek istediler. Ancak 
bilgisayarı çok iyi kullanmak için İngilizce'ye ih-
tiyaç duyulduğundan biz de önce İngilizce kursu 
açılmasını istedik. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüze müra-
caat ettik, Köyümüze İngilizce kursu açıldı. Kur-
sumuz 25 Ocak'ta tamamlanacak ve başarılı olan 
kursiyerlere sertifika verilecek" dedi.

Kurs düzenlemedeki ikinci amacın ise, köyden 
yurt dışına ve yazın sahil kenarlarına tatile giden-
lerin olduğunu ifade eden Muhtar Polat, "Köy-
lülerimiz yurt dışında ve sahil kenarlarında İn-
gilizce konuşup dertlerini anlatabilecekler" diye 
konuştu.

SARIKAYA'DA KÖYLÜLER  
İNGİLİZCE ÖĞRENİYOR

Baraklı Köyü Halkı Önce İngıl̇ıżce Öğrenıṗ 
Sonra Bıl̇gıṡayar Kullanacak.

YOZGAT SGK'DAN "SİGARA 
ÖLDÜRÜR, SİGORTA KURTARIR" 
KAMPANYASI 

Yozgat’ta SGK Görevlıl̇erı,̇ Çıḟtçıl̇erı ̇Tek Tek 
Zıẏaret Edıṗ Sigarayı Bırakmaya ve Bağ-Kur’lu 
Olmaya Davet Ediyor.

Abdurrahman DOĞAN Abdurrahman DOĞAN

Hatice BAŞAR



Bozok Üniversitesi Mimarlık bölümü öğrenci-
si Zeynep Taş, harçlığından biriktirdiği 4 bin 
lira ile geçen yıl vefat eden babasının adına 
Pakistan'daki Muhsin Yazıcıoğlu köyüne ev 
yaptırdı.

Zeynep, yaptığı 
bu yardımla hem 
bir afetzede aile-
yi ev sahibi yaptı 
hem de Yazıcıoğlu 
ile geçen yıl ve-
fat eden babası-
nın isimlerini aynı 
yardım kampan-
yasında buluştur-
muş oldu.

Bozok Üniversitesi Mimarlık Bölümü son sınıf 
öğrencisi olan Zeynep, her gün harçlığından 
5-10 lira artırarak ve sevenlerinin de yardım-
larıyla 4 bin lira biriktirdi. Biriktirdiği parayı 
Pakistan'daki Muhsin Yazıcıoğlu Köyü'ne ev 
yapılması için bağışladı. Zeynep Taş, eve, ge-
çen sene trafik kazasında hayatını kaybeden 
babasının ismini koydu.

Zeynep ve babası, Büyük Birlik Partisi eski Baş-
kanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun 28 Mart 2009'da 
vefatı ile derin bir üzüntü yaşamış. Baba-kız, 
Yazıcıoğlu'nun adını yaşatmak için bir şeyler 
yapmak istemiş. Bu isteklerini gerçekleştire-
meden Zeynep Taş'ın babası trafik kazasında 
hayatını kaybetti. Hem babası hem de Muhsin 
Yazıcıoğlu'nun acısını yaşayan Zeynep, onların 
isimlerini yaşatmak istedi. Sevdiği iki insan 
için ne yapabilirim diye düşünen üniversite öğ-
rencisinin dikkatini, BBP'nin Pakistan için dü-

zenlediği 'Kardeşin Kardeşe Yardım Zamanı' 
kampanyası çekti. Pakistan'a Yazıcıoğlu adına 

bir köy yapıldığını 
gören Taş, baba-
sı ve Yazıcıoğlu'nun 
isimlerini aynı yerde 
yaşatabileceğini dü-
şündü. 

Kampanyaya destek 
vermek için bir yan-
dan para biriktiren 

duyarlı öğrenci, diğer yandan da sevenlerinden 
ve arkadaşlarından yardım topladı. Biriktirdi-
ği parayı da kampanyaya bağışladı. Zeynep, bu 
yardımıyla hem bir afetzede aileyi ev sahibi 
yaptı hem de Yazıcıoğlu ve babasının isimlerini 
bir yardım kampanyasında buluşturmuş oldu.

Zeynep Taş, kendisi için en büyük mutluluğun 
yardıma muhtaç insanların evlerine kavuşmuş 
olması olduğunu söylüyor. Babam ve Muhsin 
Yazıcıoğlu hayat-
ta olsalardı daha 
fazlasını yapar-
dı diyen Zeynep, 
çevresindeki tüm 
insanların sınırlı 
koşullar çerçeve-
sinde Pakistan'a 
yardım etmeye 
çalıştığını vurgu-
luyor. 
Böyle hayırlı bir işte babasının ismini yaşat-
manın mutluluğunu yaşayan Zeynep, yardıma 
devam etmeye çalışacağını söylüyor ve ekli-
yor: "Herkes sevdiği insanın adını böyle güzel 
ve hayırlı işlerde yaşatmalı."  

Öğrenci Harçlığıyla Yardım eli…  Tenis Keyfi

ÜNİVERSİTEMİZ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRÜ PROF. DR. 
ERGİN HAMZAOĞLU  ONURUNA VEDA YEMEĞİ 

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi,Biyoloji 
Bölümü Bölüm Başkanı ve Fen Bilimleri Ens-
titüsü Müdürü Prof. Dr. Ergin Hamzaoğlu’na 
Gazi Üniversitesi’nde başlayacağı yeni görevi 
dolayısıyla onuruna veda yemeği düzenlendi. 
Üniversitemiz Merkezi Yemekhane ve Kafe-
teryasında düzenlenen veda yemeğine Rektö-
rümüz Prof. Dr. İnci Varinli, Rektör Yardım-
cıları Prof. Dr. Emin Yıldırım, Prof. Dr. Cengiz 
Soykan, Fakülte dekanları, ve öğretim üyeleri 
katıldı. Duygulu anların yaşandığı veda yeme-
ğinde Rektörümüz Prof. Dr. İnci Varinli, Prof. 
Dr. Ergin Hamzaoğlu’na Üniversitemize sağla-
dığı katıklardan dolayı teşekkür plaketi ver-
di. Rektörümüz Prof. Dr. İnci Varinli  yaptığı 
konuşmasında; “Ergin Hocamız  gerek bilimsel 
gerekse enstitü ve yönetim adına kurumumuz-
da  önemli çalışmalara katkıda bulundu. Genç  
Üniversitemizin gelişmesinde temelinin oluş-

masında emeğini esirgemeyen Ergin Hocamı-
za teşekkür ediyorum,  kendisini  hiç bir za-
man unutmayacağız , yeni görev yeri olan Gazi 
Üniversitesi’nde bundan sonraki akademik ha-
yatından başarılar diliyorum.” dedi. Onuruna 
verilen veda yemeğinden dolayı sözlerine ye-
meğin düzenlenmesi ve yemeğe katılan heye-
te teşekkür ederek başlayan Prof. Dr. Ergin 
Hamzaoğlu  Bozok Üniversitesi çatısı altında 
5,5 yıl çalıştım, Üniversitemizden iyi anılarla 
ayrılıyorum. Gazi  Üniversitesi’nde bir arka-
daşınız, meslektaşınız olduğunu unutmayın her 
zaman beklerim, sizlerle beraber olmak güzel-
di. Hakkınızı helal edin, benden yana helal olsun 
diyerek sözlerini tamamladı. Veda yemeğinde 
Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Gülümser 
ve  çalışma arkadaşları da  Hamzaoğluna çeşit-
li hediyeler takdim etti.

Abdurrahman DOĞAN

Abdurrahman DOĞANHatice BAŞAR

Bozok Üniversitesi Öğretim Üyeleri Tenis Oynayarak 
Günün Yorgunluğunu Atıyor. 

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emin Yıldırım, Tıp Fakülte-
si İç Hastalıkları ABD Başkanı Prof. Dr. İlhan Günaydın,  
Üroloji Prof. Dr. Mesut Gürdal ve diğer sporsever öğretim 
üyeleri akşam saatlerinde spor salonunda bir araya gele-
rek tenis oynuyor. Günün stres ve yorgunluğunu atmak için 
sporun iyi bir terapi olduğunu belirten Emin Bey,  tenisin 
zinde ve formda kalmak için yapılabilecek en keyifli spor-
lardan biri olduğunu ifade ediyor.

İlhan Bey hava şartlarına göre tenis oynanan sahanın değiştiği-
ni yine de düzenli olarak spor yapmaya çalıştıklarını belirterek,  
“Havanın güneşli ve açık olduğu zamanlarda spor sahasındaki 
tenis kortunda, kışın ise kapalı spor salonunda tenis oynamaya 
devam ediyoruz.” dedi. 



İLÇELERİMİZDEN

Yaylaları, türküleri, madeni, yetiştirdiği ünlü 
simaları, tarihi eserleriyle yöre halkının de-
yimiyle “okyanus ortasında bir yeşillik adası” 
olan Yozgat’ın adeta cennet obası… 

Akdağmadeni

Bu küçük şirin ilçe 19. yüzyılın ortalarında kurulmuştur. 
İdari yetkiye sahip bir kurşun işletmesi müdürlüğü olarak 
kurulan ilçe Madenciler nahiyesi ismini almıştır.

Yörenin şimdiki adını almasında sahip olduğu ve işletilme-
ye açılan yeraltı madenlerinin büyük rolü olmuştur. Akdağ 
eteklerinde Çinko-Kurşun madeni işletmesi kurulmuş ve 
"Maden" kelimesi zamanla bu yerleşim yerinin ismi olmuş-
tur. Maden işçilerinin akınıyla yerleşik köy düzenine geçilen 
bu yöre, belirli bir süre "Maden" adıyla anılmıştır. Akdağ 
eteklerinde kurulması nedeniyle de, dağın ismine atıfla 
"Akdağlar'dan çıkan maden" anlamına gelen AKDAĞMADE-
Nİ adını almıştır.

İlçe yayla olduğu için orta Anadolu'nun iklimine benzerlik 
taşımaktadır. Yazın fazla sıcak;  kışın da dondurucu soğuk-
lar olmaz. Kar yağışı, Yozgat’ ta olduğu gibi,  Kasım ayının 
ortalarında başlar. Akdağlar’da kar Haziran, hatta Temmuz 
ayına kadar yerde kalır.

Muşali Kalesi, Akdağmadeni Kilisesi, Nizamoğlu Konağı, Kili-
se Camii, Eski Hapishane Binası, Akdağmadeni Hacıhamamı, 
Eski Hapishane Binası, Eski PTT Binası, Babu Harabeleri 
pek çok tarihi ve sivil mimari eserler arasında ilk akla ge-
lenleridir.

İlçede 14 Eylül 1997’de Metal İşleri ve Maden Programları 
ile eğitim ve öğretime başlayan Akdağ MYO 2006’da kurulan 
Bozok Üniversitesi bünyesine alınarak normal öğretimde 
8, ikinci öğretimde 2 program ile eğitim öğretime devam 
etmektedir.

Türk folkloru ve halk müziğinde ülkemizde ve dünyada seç-
kin bir yer edinmiş, kültürümüze yapmış olduğu katkılarla 
halk müziği dünyasının duayenlerinden olan Mehmet Nida 
Tüfekçi yörenin yetiştirdiği halk müziği sanatçılarımızdan-
dır.

Nida Tüfekçi, pek çok sevilen ve bilinen türkülerinin yanı 
sıra Hastane Önünde İncir Ağacı, Arpa Buğday Daneler, 
Kuş Burnuyu Budarlar, Yandan Oyna Yandan Oyna,  Gız Seni 
Ben Çayda Gördüm, Ekin Ektim Çöllere, Eydim Kavak Dalını 
gibi dillerden düşmeyen türküleri TRT repertuarına kazan-
dırmıştır. 

AKDAĞMADENİ

Günümüzde bireysel ve toplumsal etkin-
liklere baktığımızda farkında olmasak da 

dünyamızın bilişim teknolojileri ile sarılmış 
olduğunu görmekteyiz. Özellikle işyerlerinde 
ve işletmelerde bilgisayarların, yazıcıların, 
faks cihazlarının, bilgisayar destekli tasarım, 
üretim ve sipariş sistemleri gibi örnekler bize 
bunu kanıtlamaktadır.

Bilişim teknolojilerini bir bilginin toplanması, 
toplanan bilginin işlenmesi, saklanması ve ge-
rektiğinde herhangi bir yere iletilmesini ya 
da herhangi bir yerden bu bilgiye erişilmesi-
ni elektronik, optik vb. tekniklerle otomatik 
olarak sağlayan teknolojiler bütünü olarak 
tanımlamak mümkündür. Bilişim teknolojileri 
denilince genellikler insanların aklına sadece 
bilgisayar gelmektedir. 

Fakat günümüz dünyasında bilişim teknoloji-
leri denilince sadece bilgisayar sistemlerinin 
kurulması ve yazılımların yapılandırılması dü-
şünülmemelidir. Çünkü bilişim teknolojileri, 
güncel bir bakışla; bilgisayar donanımı, yazılı-
mı, bilgisayar ağları, iletişim teknolojileri, bu 
alanda yetişmiş insan gücü, internet ve ileti-
şim araçları gibi çok sayıda bileşene sahiptir.

Ülkemizde işletmeler kurumsallaşma yolunda 
hızla ilerledikçe Bilişim Teknolojileri alanına 
olan ihtiyaç daha da artmaya başlamıştır. Bu 
sebepten, Bilişim Teknolojileri alanında yeter-
lik sahibi insanlara çok ihtiyaç duyulmaktadır. 
Halen başka dallardan, mesleklerden insanlar 
bu alandaki ihtiyaca yönelmeye devam etmek-
tedirler. Ancak doğru olan bu alanın içinde, 
temelden bu yeterliklere sahip insanlar yetiş-
tirmektir. 

Kelime işlemci yazılımları birçok yerde sekre-
tarya işlerini kolaylaştırmış, tablolama yazı-
lımları insanların çeşitli kayıtlarını veritabanı 
şeklinde tutarak, gerektiğinde hesaplamaları-
nı verimli bir şekilde yapabilmelerine olanak 
sağlamıştır.

İnternetin devreye girmesiyle birlikte 

bilgisayarın insan yaşamındaki yeri hayal bile 
edilemeyecek bir noktaya gelmiştir. Elektro-
nik haberleşme (e-posta), elektronik ticaret, 
internet ortamında eğitim, artık gündelik ha-
yatın vazgeçilmezleri haline gelmiştir. Şu anda 
gerek ticaretle uğraşan profesyonel şirketler 
gerekse de küçük ölçekli işyerleri bu bilişim 
teknolojileri ürünlerini ister istemez kullan-
mak zorundadırlar. Aksi taktirde işlerini ileri-
ye götüremez duruma gelmişlerdir. 

Çünkü günümüz dünyasında zamanı iyi kullan-
mak ve zamandan tasarruf etmek üzerinde 
durulması gereken bir değişkendir. Bilişim 
teknolojilerinin sunduğu imkanlar sayesinde 
de kişiler (bunlar ister bireysel olsun ister iş 
amaçlı olsun) zamanlarını daha iyi ve etkili kul-
lanabilirler.

Bilişim teknolojileri, iletişim alanında da çok 
büyük ilerlemeler kaydetmiştir. İş ortamında 
kurulan yerel bilgisayar ağları gerek verilerin, 
gerekse diğer bilgisayar donanımlarının (yazı-
cı, tarayıcı gibi) paylaşılması açısından imkan 
getirmiş ve maliyetlerin ciddi ölçülerde düş-
mesini sağlamıştır. 

Ayrıca, bilgisayar haberleşmesindeki ilerle-
meler bilgilere ulaşmayı kolaylaştırmış ve he-
men hemen her alanda yenilikler getirmiştir. 
Bilgisayarlardan erişilebilen ansiklopediler, 
ders kitapları, kütüphaneler, bankalar, alışve-
riş merkezleri, bilgiye erişimin küreselleşti-
rilmesi yönünde önemli gelişmelerdir. 

Bilişim teknolojilerinin kendi başına çözüm 
üreten bağımsız sistemler oluşturmasının yanı 
sıra, bir sistemin denetimini sağlamak, işleyi-
şini daha akıllı, hızlı ve verimli hale getirmek 
üzere sistemlerin içine yerleştirilmesi de gü-
nümüzde oldukça yaygındır. Ağır makineler-
den cep telefonlarına kadar hemen hemen 
her türlü taşıt, makine, araç ve gerecin içinde 
yerleştirilmiş olarak birçok donanım ve yazılım 
kullanılmaktadır. Bu şekilde gündelik hayatta 
kullandığımız bilişim teknolojisi uygulamaları 
son derece yaygındır.

BİLİŞİM

Öğr. Gör. Hakkı BAĞCI
Meslek Yüksekokulu

Bilmek bilişimden geçiyor..



*Başı yeşil, emir değil, Sırtı kara, demir değil.

İçi beyaz, peynir değil. (Turp)

*Hey havayı havayı, Yüksek yapar yuvayı, 

Demirciler yapamaz, Kuyumcular dökemez 

(Örümcek yuvası)

*Beyaz gömlek giymiş, İyi bilinmez, Arapça 

söyler, dili bilinmez. (Leylek)

*Nazeninim naz gösterir, Ne zaman yanına 

varsam, Tığlı hançer gösterir. (Gül)

*Yeşil ile başladım, Sarı ile işledim, Kırmızı ile 

bitirdim, Dünya aleme yedirdim. (Kiraz)

*Bir küçücük arpacık, Başındadır tablacık. 

(Çivi)

*İki kaşık, Duvara yapışık. (Kulak)

*Beş kardeş geldi, sildi, süpürdü. (El)

*İçinde var beyler aşı, Pişirirsen aş olur, 

Pişirmezsen kuş olur. (Yumurta)

*Bir küçücük fıçıcık, İçi dolu turşucuk. 

(Limon)

*Ali beyin kavağı, Ne dalı var,ne budağı, 

Başına kuş konmuş, Ne dili var, ne damağı     

(Lamba)

 

KARE BULMACA

SUDOKU




